
ЕТНИЧЕСКИТЕ И РЕЛИГИОЗНИТЕ МАЛЦИНСТВА 
В БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ (1879-1885)*

Ж о р ж е т а  Н а з ъ р с к а

Според Търновската конституция законодателната власт в модерната българ
ска държава се упражнява от Народното събрание. За разлика от консерватив
ните по характер проекти, обсъждани от при създаване на основния закон, и в 
противоположност на балканската традиция, начинът на конституиране и дей
ност на националната асамблея е максимално опростен. В либерален дух тър
новските учредители постановяват, че законодателната власт ще бъде избира
на пряко и тайно от максимален брой граждани, ще функционира сесийно и ще 
има важни и ограничаващи прерогативите на монарха правомощия.

Широко демократичната процедура за избор на Народно събрание естествено 
засяга и живеещите по това време в България малцинства: турци -  26,3 % от 
населението, власи -  2,4 %, цигани -  1,87 %, евреи -  0,7 %, татари -  0,6 %, 
гърци -  0,6 %, арменци -  0,2 %. Групите на евреите, гърците и арменците 
съвпадат приблизително със съответните религиозни малцинства на израилтя- 
ните, патриаршистите (към тях спадат също гагаузите) и грегорианците. Мюсюл
маните в Княжеството, включващи турците, татарите, черкезите, помаците, 
част от циганите и алианите, са 28,8 %. Минимални са групите на католици и 
протестанти -  между 0,02 % и 0,3 %.

Настоящото проучване се концентрира именно над малцинственото участие 
в излъчването на законодателната власт, както и върху дейността на неекзар- 
хистите и небългарите в работата на парламента в периода 1879-1885 г.

Парламентарни избори
Берлинският договор посочва, че за изработване на Органически устав на 

Княжество България в Търново трябва да се свика "събрание на нотабилите". 
Според българските юристи това означавало да се съберат граждани, отлича
ващи се от масата с високите си обществени сл уж би , С ИМОТНО И ОбрЗЗОвЗТвЛЛО 
състояние или с личния си авторитет. Подготовката за Учредително събрание 
руските власти започват още през лятото на 1878 г. Императорският комисар 
Дондуков се споразумява с руското Външно министерство, че в асамблеята 
ще бъдат повикани председателите на всички управителни съвети и съдилища, 
както и духовните архиереи от всички изповедания. Впоследствие Канцеларията 
на руския императорски комисар решава, че в Търново е добре да пристигнат

'Статията е част от проект, финансиран от Международния център по проблемите на малцинствата 
и културните взаимодействия.
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и народни избраници 1. Техният брой е определен на 100 (по един на 10 000 
души), въпреки че по-късно това се оказва нереална цифра поради липсата на 
статистика. От всеки губернски град трябва да се изберат по 6 души, а от 
окръжията -  по 18.

Изборите за Учредително събрание се провеждат според Временни правила 
(от 24 август 1878 г.). Независимо от споменатия голям брой представители по 
места, предвидената двустепенна система значително затруднява избора на 
хора от малцинствата в райони, където преобладава българско население. 
Единствено, където те, небългарите, живеят компактно, могат да разчитат на 
успех, но това вече зависи от изборното райониране и провеждането на изборите 
от властта. Предвид праволинейната антимюсюлманска политика на руските 
власти и изострените им отношения с гърците, не е трудно да се предвидят 
резултатите. Оскъдните данни на архивната документация открояват откъслеч
ни моменти от участието на малцинствата в първите избори. Преди всичко 
голяма част от мюсюлманите и евреите не се включват в процедурата през 
ноември 1878 г., защото не са приключили с миграциите си. По-сигурни сведе
ния има за патриаршистите (гърци, гагаузи и гъркомани) по Черноморието. 
Във Варна те излъчват от петте си махали 22 гласни (представители на втория 
тур), които, следвайки наставленията на своя митрополит Кирил, избират Стерю 
Анастасиади за депутат в Търново 1 2. Понеже в населените с мюсюлмани райони 
такъв вот не се осъществява или това става на отделни места, императорският 
комисар назначава някои видни турци, за да представят етноса си3. Така че 
Учредителното събрание се формира на базата на 4 вида представители -  117 
по право (висши духовници, съдии и съдебни съветници), 88 по избор, 19 по 
назначение (по равно българи и турци) и 5 по покана, общо 229 души. В този 
състав представителите на малцинствата са общо 16 душ и4.

Вторите избори за I Велико народно събрание (ВНС) отново ползват Времен
ните правила. Запазена е двустепенната избирателна система, както и условия
та за гласуване. Някои от цензовете остават затруднителни за малцинствата. 
Изискването за притежаване на недвижимо имущество, упражняван занаят 
или търговска дейност теоретично лишава от участие мюсюлмани и евреи, 
чиито имоти като на емигранти през Руско-турската война са конфискувани от 
властите или окупирани от българите. Положителен момент обаче е, че руското 
управление не си позволява да тълкува ценза "грамотност" единствено като 
знаене на официалния език. За по-широка представителност, вместо предвиде
ните по конституция по 2 души на 10 000 д. население, в събранието, свикано да 
излъчи първия княз, са избрани по 3 души. Това потвърждават и протоколите от 
Варна, от където с вота на местните патриаршисти са изпратени трима гърци5.

Първите избори за ОНС, насрочени за 30 септември 1879 г., стават прицелна 
точка на разнородни по характер страсти. Правителството на Бурмов желае

1 Л. В л а д и к и  н. История на Търновската конституция. С., 1994, с.86.
2 ДА -  Варна, ф.83 к, оп.1, а.е.Ю, л.1-2, Градският съвет до митрополит Кирил, 13 ноем. 1879; 

П . С т о я н о в .  Стара Варна. Варна, 1992, с.116.
3 История на България. Т.7. С., 1991, с.61.
4 3. М а р к о в  а.,Е  л. С т а т е л о в а .  Учредителното събрание в Търново.- ИПр, 1979, № 3, 47 - 

52.
5 ДА -  Варна, ф.83 к, оп.1, а.е.82, № 805, пълномощно от гръцката община, 12 април 1879.
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да ги проведе образцово, за да не се предизвика външна намеса, но се стреми 
да повлияе с действията си върху резултата в полза на управляващата Консер
вативна партия. Либералите пък смятат да демонстрират широката си общест
вена подкрепа и така да дойдат на власт. Изборите се провеждат с нови Избор
ни правила (от август 1879 г.), съобразени с Конституцията. Според тях активно 
избирателно право имат българските граждани, навършили 21 г., ползващи се 
с граждански и политически права. Мюсюлманите и евреите са ощетени обаче 
с условието за отседналост най-малко половин година. Възможност да бъдат 
избирани имат гласоподавателите след 30-годишна възраст, но тук (за разлика 
от предишните регламенти) цензът "грамотност" не е уточнен. Процедурата, 
измислена от правителството, от една страна, дава възможност избирателните 
бюра да се формират от присъстващите избиратели и гласуването да е тайно, 
но от друга -  предоставят на губернаторите и на техните управителни съвети 
правото да определят избирателните райони, а на председателите и членовете 
на окръжните и градските съвети -  да надзирават гласуването. То пък, макар 
и тайно, трябва да става с написани предварително на официалния език бюлети
ни. Броенето им в края на изборния ден се предоставя на всеки един "грамотен" 
избирател (за който не е казано на какъв език трябва да умее "да чете и пише") 
или на бюрата6.

Запазената архивна документация дава този път изобилни сведения за начи
на на протичане на първия и втория тур от изборите (30 септември и 7 октомври 
1879). В Провадийски окръг и на двете дати бюрата са смесени, като в тях 
участват представители на мнозинството от местното население, турците. 
Съществено нарушение на вота е включването в състава на бюрата на кандидат- 
депутати. От подписаните на български протоколи личи, че мюсюлманите наис
тина имат свои представители сред получилите гласове, но процентът им не 
надминава 28 % (при установено 62 % присъствие на мюсюлмани в окръга)7. 
Почти същите проблеми могат да се забележат от книжата на Ескиджумайски 
(Ески Джумая -  дн. гр.Търговище), Османпазарски (Осман пазар -  дн. 
гр.Омуртаг), Силистренски, Варненски, Шуменски, Разградски и Русенски изби
рателен окръг. Наистина, в тях бюрата са попълвани с турци, някои от кандида
тите мюсюлмани събират огромен брой гласове (до 4203 в Силистренско и до 
5600 в Шуменско), повечето протоколи са съставяни и подписвани на турски. 
Въпреки това, прави впечатление, че в Ескиджумайски окръг, където мюсюлма
ните са 82 %, и в Кюлевчанска (Кюлевча -  с. в Шуменско) околия на Шуменски 
окръг бюрата са съставени само от българи; в отделните колегии (съвпадащи 
с околиите) турците не могат да наберат повече от 40 %. В избирателните 
окръзи има и такива парадокси -  в ЛИСТИТе на ЕсКИДЖуМдЙСКИ ОКрЬГ ОТ 176 
души, за които е гласувано, има само 4-ма турци, събрали между 26 и 705 
гласа. В Русенско и Шуменско пък резултатите (съотв. от първия и от втория 
тур) се анулират заради написани на турски бюлетини (макар че това не е 
сметнато за нарушение в Силистренски окръг) или по незнание на официалния 
език от избраните8.

6 Витоша, бр.19,1 авг. 1879.
7 ЦДА, Ф-173 к, оп.1, а.е.8, л. 4—6 ,1 0 , 13-17, протоколи; л.20-22, 26, дневници, 7 окт. 1879.
8 Пак там, а.е.6, л.2; а.е.25, л.1-3; а.е.17, л.Ю, 13, 14-17; а.е.12, л.З и др.
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Проверката на изборите от самото I ОНС посочва още нередности. В Прова
дийско изборите са проведени явно и колективно, като бюлетините на турците 
са попълвани от недобросъвестни българи, подменящи вота им. В Ескиджумай- 
ско, Варненско, Шуменско, Разградско, Хаджиоглубазарджишко (Хаджиоглу 
Базарджик -  дн. гр.Добрич), Османпазарско и Кесаровско (Кесарево -  дн. 
с.Кесарево, Горнооряховско, тогава център на околия) пък гласуването е ста
вало в условия на извънредно положение, въведено от юли с.г. във връзка е 
разбойничеството. По тази причина избирателни протоколи не се водят, те труд
но или въобще не пристигат в София; избирателната активност е сравнително 
ниска (36 %); натрапва се изборът на българи с зашеметяващите 70-87 %. 
Основен въпрос в парламентарните дебати във връзка с изборните резултати 
е този за езика, на който са написани бюлетините и който трябва да владеят 
избраните. В Тръстенишка колегия на Русенски окръг турците са обвинени не 
само че са пускали в урните бюлетини на турски или билингва, но и че са 
раздавали готови9. По този повод резултатите в колегията са касирани. Но не 
така постъпва парламентът, когато обсъжда грамотността на избраните турци. 
Депутатите приемат обясненията на самите мюсюлмани от Силистренско (че 
не са знаели, че кандидатите им трябва да владеят официалния език), както и 
защитата на избраните турци от водача на либералите П.Р.Славейков. Той 
призовава Събранието да не утвърждава заповедта на варненския губернатор, 
която заменила в листата на избраниците незнаещите български език турци с 
либерали българи. Аргументите на Славейков обаче -  турците владеели пис
мено своя език и "като граждани на едно отечество и добили мнозинство" 
трябвало да станат депутати -  едва ли трябва да се възприемат извън тясно 
партийните му цели да има в парламента повече привърженици на своите "край
ни" либерали за сметка на "умерените"10 11.

В политически комбинации са намесени и гърците. Възмутени, че на втория 
тур във Варна с почти 50 % е избран Ст.Анастасиади, местните либерали бълга
ри енергично оспорват вота на парламентарен дебат. Твърденията си те обосно
вават с поста на кандидата като градски съветник и с използваното от него 
влияние на окръжния управител. Наистина на 13 октомври окръжният управите
лен съвет заменя гръка с българина Даскалов (от Либералната фракция на 
Цанков). За него още преди изборите лобира сред турци и гърци самият варнен
ски гръцки митрополит Кирил, желаейки вероятно патриаршистите да имат и 
втори депутат в Народното събрание. Действията на духовния началник обаче 
се възприемат от управляващите консерватори като демонстрация на нелоял
ност и неслучайно след като партийните пазарлъци с митрополита не завършват 
успешно те противодействат срещу гърците по два начина -  консерваторът и 
председател на окръжния управителен съвет Сава Доброплодни не се колебае 
в касирането на Анастасиади в полза на българин, а администрацията започва 
редица религиозни притеснения спрямо митрополит Кирил11.

В Щ Ш \Ъ  WJÜQ\№ V\ СЪЩО не участват но етнически приз
нак, а подкрепят управляващите консерватори. В София евреин събира 43 %

9 Стенографски дневници на I ОНС, дн.13, 9 ноем. 1879, с.204.
10 Пак там, с.162; дн.12, 6 ноем. 1879, с.180.
11 БИА -  НБКМ, ф.386, а.е.72, л.1-2, митрополит Кирил до Н.Даскалов, Варна, 9 окт. 1879; ДА -  

Варна, ф.83 к, оп.1, а.е.82, № 878, Външно министерство до митрополит Кирил, 18 окт. 1879.
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(двойно повече от съответния процент население), а в Русе са трима израилтяни- 
те сред 199-те души, получили вот. Въпреки коалирането им обаче, в парламента 
се чуват гласове, че столичната еврейската община не е политическа единица, 
а етническа, и затова няма право да подписва протоколите12. Арменците пък 
се представят силно във Видин, където на втория тур подкрепяният от консер
ваторите Танас Безириян събира 45,6 % от гласовете, дори повече от Петко 
Каравелов. Макар че при дебатите той е обвинен, че е осъждан и неграмотен, 
и при този случай парламентът подхожда със същата мярка, както при турците. 
Владеенето на езика е отминато "като клевета", а за присъдата му се твърди, 
че е неефективна13. Затова в крайна сметка изборът на Безириян е утвърден. 
По препоръка на Славейков така се постъпва и с влаха (вероятно либерал) 
флори Тодоров, излъчен от Брестенска околия на Никополски окръг 14. Без 
контестации дори минава и изборът на протестантския проповедник и учител 
А.С.Цанов в Разградска колегия. По този повод в. "Зорница" коментира, че 
така се "доказва още веднъж съвършенната веротърпимост на българите", без 
да се споменава, че уникалният факт се дължи вероятно на българския произход 
на Цанов и на сложната външнополитическа обстановка, при която Княжеството 
неминуемо е длъжно да се съобрази с позицията на протестантска Великобри
тания 1S.

След разпускането на I ОНС от княза на 24 ноември 1879 г. служебното, 
консерваторско по състав, правителство на епископ Климент пристъпва към 
провеждане на избори за II ОНС. То ползва старите Временни правила, пречещи 
на малцинствата да участват в законодателната власт, освен ако не подкрепят, 
не бъдат подкрепени или не се коалират (в зависимост от числеността им в 
отделните колегии) с българските политически партии. На 13 и 20 януари 1880 г. 
в 5 от колегиите на Видинска губерния турци, евреи, власи и помаци бележат 
стабилно присъствие в състава на бюрата (до 20 %) и в избирателните листи 
(8 % за мюсюлманите), както и прилични крайни резултати -  например Безириян 
във Видин получава 22 % 16. Същото важи за представянето на турците във 
Варненска и в Русенска губерния, където в бюрата има до 60 % тяхно участие 
(като се допускат даже духовници и неграмотни)17.

При прегледа на избирателната документация Народното събрание конста
тира, че в Шуменска, Варненска, Хаджиоглубазарджишка, Еленска и Тетовска 
(Тетово -  с. в Кубратско) колегия избирателната активност на мюсюлманите е 
била огромна (между 35 % и 80,9 %), а кандидатите турци са получили рекордни 
проценти (чак до 91,5 %). Това би могло, от една страна, да потвърди конста
тацията в историографията, че изборите са били "свободни и без особени произ- 
шествия"18, но от друга, да постави под съмнение дистанцираността на админис
трацията при провеждането им. Към втората констатация насочват данните за

12 Дневници на I ОНС, дн.11,5 ноем. 1879,с.163; ЦДА, ф.173к, оп.1, а.е.12, л.6, протокол, 11 окт. 
1879.

13 Стеногорафски дневници.на I ОНС, дн.11, 5 ноем. 1879, 157-158.
14 Пак там, дн.12, 6 ноем. 1879, с.177.
15 Зорница, бр.42, 18 окт. 1879.
' 6 ЦДА, ф.173 к, оп.1, а.е.37, л .1 ,3, 5, 9, 17, 23, 33, протоколи, 13-20 ян. 1880.
17 Пак там, а.е.8, л.11, 13, 19-20, 25; а.е.39, л.1—4, 11, 16, 41,50; а.е.8, л.38.
18 Μ. Π е т р о в. Правителството на митрополит Климент (1879-1880).- ИПр, 1975, № 5, с.64.



т.нар. Силистренска афера. Според Иречек българската администрация в Сили
стренско арестува 10 турци, измъчва ги с нажежено желязо, в резултат на 
което един умира, а 5-ма изпадат в тежко състояние. Виновният околийски 
началник българин е разследван от варненския губернатор и от вътрешния 
министър, а местният пристав по искане на депутатите турци е арестуван и 
изпратен в София19. Изборите в Беленска и Разградска колегия на Русенска 
губерния пък са оставени "висящи", защото администрацията предварително 
арестува избиратели, окръжният управител, председателите на местния съвет 
и съдилище сплашват гласоподаватели да изтеглят бюлетините си, а жандар
мерията принуждава мюсюлманите да упражнят своя вот20.

Същевременно самото ОНС пристъпва твърде партизански и безкритерийно 
към утвърждаване на изборните резултати. Много от турците не са касирани, 
независимо че към протоколите са приложени недействителни бюлетини на 
турски език (Елена, Хаджиоглу Базарджик, Хърсово (Хърсово -  с. в Разградско, 
център на избирателна колегия тогава). В дебатите се приема тезата на Славей
ков, че бюлетините билингва са редовни заради опасението, че при касация 
мюсюлманите ще се разбунтуват още повече в обхванатите от разбойничество 
окръзи21. Същевременно много депутати са застрашени от касиране, очевидно 
поради партийната си принадлежност към Консервативната партия. Така Кос- 
таки Буюкоглу от Варна е набеден, че е елински поданик, защото братята му 
не служат в българската войска. Осман ефенди от Кесаровска околия и Хюсеин 
Ахмедов от Османпазарска за малко не са касирани, понеже първият не вла
деел български, а вторият раздавал готови бюлетини. Ахмед Теджурман, въп
реки 91,5 % в негова полза, е утвърден трудно, тъй като бил "османски чиновник 
в миналото". Силистренският кандидат-депутат Идризоглу пък а уличен, че 
предводителствал разбойническа чета22.

Овладелите мнозинството в парламента и изпълнителната власт либерали 
още през първата година на управлението си приемат нов избирателен закон 
за ОНС и ВНС. Той опростява процедурата и съобразява цензовете с конститу
ционните изисквания. Но в текста пак остават изискванията за половингодишна 
отседналост, за "книжовност (грамотност)" и за невъзможност духовниците 
да стават депутати23. Законът предизвиква реакция още при гласуването му в 
парламента. При дебата депутатите мюсюлмани настояват постановлението 
за грамотност да влезе в сила за единоверците им поне след 5 години. Предло
жението е отхвърлено от либералното мнозинство, но скоро князът налага отла
гателно вето над закона. Според него спораната клауза трябва да се съгласува 
с чл. 86 на Конституцията, защото иначе мюсюлманите не биха могли да участ
ват в законодателната власт. Премиерът Каравелов -  разбирайки, че този ход 
е колкото подкрепа за малцинството, толкова пореден знак за нарастващата 
намеса на княза в управлението и акт срещу правителството -  полага много 
усилия (включително заплашва с оставката си), за да не допусне връщането
на закона, Въпреки това, подкрепен от Портата, франция и Великобритания,

19 К. И р е ч е к. Български дневник. Т.1. Пловдив, 1930, с.102, 109, 157.
20 Стенографски дневници на II ОНС, дн. 10, 4 апр. 1880, с.115—124, 127; дн.11, с. 146— 147.
21 Пак там.
22 Пак там, дн.9, 3 апр. 1880, с.96-99; дн.6, 31 март 1880, с.64; дн.7, 1 апр. 1880, с.71
23 Държавен вестник (ДВ), бр.95, 23 дек. 1880.



таки Ганзовяно, който изпреварва дори кандидатите каравелисти, е обвинен, 
че е "предател" (!) и че е във фалит. Освен това, с жалба българското население 
в окръга утвърждава, че 1780-те гласа за влаха не може да са добити законно, 
или ако е така, то е вследствие подкуп. Доминираната от либералите на Караве- 
лов комисия за изборна проверка предлага на Събранието въз основа на горните 
"факти" касиране не само на Ганзовяно, но и на сънародника му Петър Георгиев 
от с. Сланотрън, вероятно и той цанковист. Само компромисът да се утвърдят 
тримата правителствени кандидати спасява депутатското място на Ганзовяно 51.

Обобщавайки оскъдните и разпръснати из архивите, печата и стенограмите 
напарламента данни, могат да се посочат няколко неща. Малцинствата в Кня
жество България, поради малкия си брой, своята некомпактност, националния 
характер на Княжеството, липсата на регламентирани етнически квоти в Кон
ституцията и заради активаната репресивна политика на държавата към тях, 
не се насочват към създаване на свои партии. За сметка на това те използват 
правата си да се сдружават, да участват в политическия живот и да упражняват 
своя вот на парламентарни избори. В първите години след Освобождението 
българските по състав и ръководство партии предпочитат временните, предиз
борни и регионални коалиции с определени малцинства на база взаимни отстъп
ки по жизнено важни за турци и гърци въпроси. В последствие, при либералния 
режим 1880-1881 г., вече се срещат данни за попълване състава на Консерва
тивната и Либералната партия с турци, помаци, власи, гърци и католици павликя
ни. Така етническите и религиозните малцинства са вплетени в политиката и 
смятайки, че решават свои проблеми, всъщност стават оръдие в ръцете на 
партийните централи. Това е виДимо дори само от нежеланието на българските 
депутати за поправки на избирателните закони и от ограничения брой на небъл- 
гарите и неекзархистите в парламента. Българските партии използват влиянието 
на турците, власите и гърците в определени региони, където те живеят компакт
но, за да печелят мандати там, а след формиране на парламентарните групи 
не им дават възможност за етническо обособяване. Това става възможно за 
кратко и под влияние на обстоятелствата, само когато се избира II ВНС и по 
време на мандата на III ОНС. Тогава благоприятно влияят благосклонното отно
шение на княз Александър I Батенберг, покровителството над мюсюлманите 
от Портата и западните сили, както и конфликтът между българските полити
чески сили (включително на държавния глава) и руските генерали-министри. 
Затова става възможно депутатите и партийно обвързани мюсюлмани да се 
включат в мерките за възстановяване на конституционния режим. Последвалото 
либерално управление (1883-1885) отново крайно политизира упражняването
на активното и пасивно избирателно право от страна на малцинствата, НО ОТНОВО
не в тяхна полза.

Представителство и активност в парламента
Проучванията върху състава на Учредителното събрание, концентрирани само 

върху народните представители българи, показват, че те са на зряла възраст, 
имат добра езикова подготовка и образование (предимно основно и виеше), 
произхождат от средите на интелигенцията, търговците и земеделците, калени

51 Пак там, първа ред. сесия, з.б, 25 окт. 1884, с.89-98.
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са в църковната борба и имат административен опит през руската окупация 62. 
Данните за участието на малцинствата в Търновското събрание показват, че 
там присъстват 16 души -  12 турци, 2 гърци, 1 евреин и 1 протестант българин, 
или 6,9 % от целия състав на събранието. По право са включени гръцкият митро
полит Кирил Варненски и еврейският равин Алмознино, около 9 от турците са 
назначени, а избранници на населението са 9 от турците, 1 грък и 1 протестант. 
Твърде трудно е обаче да се направи социологическо проучване на изброените 
участници. Турците произхождат главно от Североизточна България (Варненско, 
Тутраканско, Разградско, Провадийско), от Самоковско и Видинско. Това, заед
но с титлите им (бей, паша, ефенди), подсказва, че вероятно някои от тях са 
едри чифликчии, уважавани от населението. Не е изключено двама от тях да 
са имали и духовен сан. Двамата религиозни водачи (на израилтяни и патриар- 
шисти) имат духовно образование, Алмознино е полиглот, отдавна са сред 
паствата си и се ползват от респекта на властите. Протестантът А.Цанов пък е 
с виеше образование, придобито в САЩ.

Твърде малко на брой сред българите и не владеещи основния език, на който 
се дискутира бъдещия конституционен текст, представителите на малцинствата 
не развиват голяма парламентарна активност. Гърците подават до Събранието 
"Прошение-мемоар" с искания за въвеждане на гръцкия и турския като пара
лелни на официалния език във Варна и окръга (предвид небългарския състав 
на 2/3 от населението), поне за 10 г.; за отлагане на военната служба за 5 г.; за 
назначаване на малцинствата на административни и съдебни постове. Дори и 
да е вярно сведението, че митрополит Кирил координира поведението си в 
Търново с Вселенската патриаршия, тези искания доказват, че тук гърците 
участват като етнически представители и още не са въвлечени в партийни ком
бинации с българи52 53 54 55. Същото демонстрират и протестантите, които използват 
прекъсването заради "общонародния въпрос", за да агитират в търновските 
кафенета българските политици да не допуснат в Конституцията забрана на 
прозелитизма и за да дебатират с православното духовенство. Ненапразно 
дори маркизът на Бат забелязва, че макар и само с един депутат, евангелистите 
са причина основният закон да бъде "много повлиян от мисионерите и влиянието 
на Робърт колеж"64.

В I ВНС за избиране на български княз, заседавало в началото на април 
1879 г., са преизбрани вероятно почти всички депутати от малцинствата, при
съствали на Учредителното събрание. Съгласно избирателните правила обаче 
техният брой е утроен. Това се потвърждава от документите на варненската 
гръцка община, която изпраща трима, различни от предишните депутати 66. 
Доколкото може да се съди от оскъдните данни (протоколите от Събранието 
липсват), освен тримата гърци, е избран отново протестантът Цанов и около 
27 турци. Това представлява вече 13 % от общия брой депутати. Твърде трудно 
е да бъде преценена подготовката им. Сигурни са данните само за двама от

52 3. М а р к о в а ,  Е л . С т а т е л о в а .  Цит.съч., 47-52.
53 ДА -  Варна, ф.83 к, оп.1, а.е.82, № 791, мемоар, 12/24 февр. 1879; П. С т о я н о в. Цит.съч., 

с.116.
54 Papers of American Board, Cambridge, Mass. (PAB), unit 5, vol.6, p.106 ff, Хаус до Кларк, Самоков, 

2/14 ноем. 1879.
55 ДА -  Варна, ф.83 к, оп.1, а.е.82, № 805, пълномощно, 12 апр. 1879.

14



депутатите -  лекар и учител, притежаващи виеше образование и владеещи 
български език. Не те обаче са предпочетени, когато трябва да се определи 5 
-  членна комисия за връчване акта на избиране и Адреса към княз Александър. 
В нея е включен турчинът х. Ахмед Мюзаедин5е.

В 160-членния състав на заседавалото между 21 окотомври и 24 ноември 
1879 г. I ОНС малцинствата влизат като 21 души, но след касирането на 3-ма 
турци остават 18 (т.е. 11 %): 14 мюсюлмани, 2 гърци, по 1 протестант и влах. 
Мюсюлманите идват от окръзи с компактно население, като между тях има 
двама мюфтии и двама търговци. Повечето от тях, както и гръкът Анастасиади, 
са членове (или кандидати в изборите) на Либералната партия, но има и такива, 
принадлежащи към консерваторите. Впечатляващо е, че за пръв път в парла
мента влиза и влах, вероятно като либерален кандидат. Поради партизирането 
на малцинствата и незнаенето на български език, не е учудваща констатацията на 
Иречек, че в парламента турците са съвсем пасивни. Не е странно също, че Халил 
ефенди и Анастасиади не са избрани в комисията за проверка на изборите67. 
Единствено Адресът към княза е подписан от 8 турци и 1 грък и е поднесен с 
участието на предложения от Славейков либерал Латиф ефенди68. Като цяло 
само двамата депутати гърци се опитват наред с партийните си пристрастия 
да действат и в защита на своята народност. Изпълнявайки заръките на варнен
ската община, те протестират пред председателя на Събранието във връзка с 
беззаконията при провеждане на общинските избори в техния град56 57 * 59. Гърците 
са въвлечени от либералите и в процедурата по изработване Отговора на тронно
то слово. В него, освен критиките за финансовата му политика, правителството 
на Бурмов се упреква за неефективни мерки срещу разбойничеството и факти
чески е бламирано. При гласуване на Отговора на 24 ноември "за" кабинета 
гласуват само 7 българи и 3-ма турци от Консервативната партия60.

Проведените през януари 1880 г. избори за II ОНС изпращат в 171 -  членния 
парламент 17 мюсюлмани, по един грък и арменец. Количеството им е твръде 
незадоволително като цяло (11 %), а за турците -  и спрямо техния брой. Това 
се обяснява с все по-нарастващата политизация на малцинствата, които влизат 
с партийни листи на български партии. Резултатите от изборите по окръзи внасят 
допълнителни щрихи към горната констатация. В 70 % от избирателните окръзи 
няма депутати от малцинствата, дори в такива с компактно мюсюлманско насе
ление (Раховски, Ловешки, Ескиджумайски, Провадийски). Най-добре се пред
ставят турците в Османпазарски, Шуменски, Русенски и Силистренски окръг 
(между 38 и 100 % от мандатите), а всички небългари -  във Варненско ( 67 % 
от местата)61. И протоколите от заседанията на събранието не показват никаква 
инициатива у д е п утати те , оставили речите и дебатите на съпартийците си бълга
ри. Те дори не реагират към такива събития като Айтоските (силово завземане

56 Й. Γ е ш е в а. Първото българско Велико народно събрание и изборът на княз Александър 
Батенберг,- ИПр, 1993, № 4-5 , 109-110,114.

57 ЦДА, ф.173 к, оп.1, а.е.35, л.1, присъствена книга за 1879; Стенографски дневници на I ОНС, 
дн.6, 25 окт. 1879, с.78; РАВ, un.5, V.6, р.789, Марш до Кларк, 23 ноем./4 дек. 1879.

5" Стенографски дневници на I ОНС, дн.12, 6 ноем. 1879, с.193; дн .15,15 ноем. 1879, с.253.
”  ДА -  Варна, ф.83 к, оп.1, а.е.82, № 866, телеграма, ноем. 1879.
60 К. И р е ч е к. Цит.съч., с.43, 46.
61 ДВ, бр.98, 5 ян. 1880; НА -  БАН, ф.141 к, оп.1, а.е.44, л.ЗЗ.
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от български войски на няколко турски по състав села на границата с Румелия 
през пролетта на 1880 г. във връзка с делимитацията, предизвикали крупен 
международен скандал), нито към извънредните мерки на ген. Ернрот срещу 
разбойниците.

Второто ВНС, провело се за няколко часа в Свищов на 1 юли 1881 г., респек
тира с броя на депутатите от малцинствата -  57 мюсюлмани (от които поне 
двама помаци), 3-ма власи и 1 грък. Турците са с максимум депутати в Русен
ски, Силистренски, Разградски и Шуменски окръг (до 11 бр.), а с най-висок 
процент мандати в гр. Осман пазар, в Кесаровска и Сухиндолска околия на 
Търновски окръг, в Русенско, Хаджиоглубазарджишко, Ескиджумайско, Шумен
ско (от 54 до 100 %). Власите имат тотално мнозинство в Кулска околия и 
добро представяне във Видинска селска околия62. Доколкото може да се съди 
по състава на избраните, те са предимно консерватори или бивши "либерали", 
показали лоялност към новия режим. Неслучайно Иречек пише, че в залата 
имало два пъти турски овации, а един от мюсюлманите дори викал на български 
език63.

Според впечатленията на Иречек в избраното по нов закон III ОНС имало 
невиждан брой депутати турци и затова то изглеждало като "вилает-меджлис". 
Просветният министър Теохаров също е смутен от този "полутурски,изкуствен 
Парламент"64. Въпреки тези констатации, документите показват, че в Събрание
то заседават отначало 15 мюсюлмани, от които трима са касирани, т.е. те са 
само 13 % от депутатите. Като цяло малцинственото присъствие се допълва и 
от един влах и един протестант, така че процентът на участието им не надви
шава 14. Сред мюсюлманите преобладават тези от Силистренско и Шуменско, 
има отново и един помак65. Заради новите условия, при които са поставени, 
връзките им с княза и конфронтирането им с режима на руските генерали, за 
пръв път мюсюлманите в парламента се откъсват от партийните си пристрастия 
и започват да действат в защита на своя етнос и единоверци. Може би констата
цията на Иречек е плод именно от наблюденията му за извънредната активност 
на оформилата се турска група в Събранието. Още през декември 1882 г. тя 
успява да издейства почивка на всички депутати на мюсюлманския празник 
Джумаа Икрам. Малко по-късно турци са избрани в комисиите за подготовка 
на правилника за вътрешния ред и Отговора на тронното слово, за обсъждане 
конвенциите за изплащане на окупационния дълг и за строежа на жп отсечката 
Цариброд -  Вакарел, за разглеждане законопроекта за горите и на военните 
мерки срещу разбойниците, за поднасяне благодарности на княза във връзка 
с разпускането на драгунския корпус66. Показателното в случая е не толкова, 
че влизането на турците в тези комисии винаги става по предложение на мнозин
ството консерватори, колкото квотата от 22 %, отделена на мюсюлманите, 
която почти съвпада с тяхното етническо присъствие в страната и която свиде
телства за безпрецедентно уважение към тях. Важно е също, че мнението на

62 Български глас, бр.51,18 май 1881; бр.53, 25 юни 1881.
“  К. И р е ч е к. Цит.съч., т.1, с.464.
64 Пак там, т.2, с.250.
65 Български глас, бр.2 ,12 ян. 1883; ЦДА, ф.173 к, оп.1, а.е.54, л.6-7, ведомост.
66 Пак там, а.е.50, л.7, Народно събрание до Военно министерство, 8 ян. 1883; Български глас, 

бр.2,12 ян. 1883; Стенографски дневници на III ОНС, з.1,5  септ. 1883, с .2 ,15; з .7 ,15 септ. 1883, с.60.

16



турците се търси по основни въпроси, както за държавата, така и за техните 
права в частност. Въпреки това, не може да се твърди, че те имат значителна 
роля в законодателната власт. По-скоро чрез нея те оказват подкрепа на княза 
в усилията му за модернизация, омиротворяване и въвеждане на повече закон
ност, демонстрират желанието си за съюз с българските по състав партии 
срещу мерките на руските генерали и разрастващото се руско влияние. По 
тези причини през февруари 1883 г. последователно петима депутати турци 
заплашват с оставките си, ако Събранието не удовлетвори техен ултиматум от 
24 точки, като принуждават вътрешния министър Соболев да предприеме дей
ствия за преразглеждане присъдите за разбойничество и ятачество срещу техни 
сънародници и да накаже провинилите се с незаконни действия срещу мю
сюлмани балбунарски (Балбунар -  дн. гр.Кубрат) и разградски околийски начал
ник67 68. Малко по-късно депутатите Тахир ефенди и х. Неджиб бей използват влия
нието и връзките си, за да накарат финансовото министерство да отпусне от 
вакъфските доходи суми за поддръжка на "Ибрахим паша джамия" в Разградβθ.

Избрано с редица закононарушения, IV ОНС включва отново същия процент 
депутати от малцинствата (12,5 %) -  26 мюсюлмани (с 23 мандата), 1 влах и 1 
протестант. Забележителното тук е, че отново се връща партизацията сред 
тях: 16 от турците са каравелисти, няколкото цанковисти запазват мандатите 
си, защото са показали желание да посредничат за помирение в голямата 
Либерална партия, а вероятно има и няколко консерватори. В социален план 
сред мюсюлманите преобладават търговците, земевладелците, духовниците 
и администраторите (двама помощник-кметове и един член на окръжна постоян
на комисия)69. Тези данни подсказват, че каравелистите са търсели авторитетни 
хора сред масата турско население, които заради икономическите си интереси 
биха пренебрегнали етническите и религиозните проблеми на своя електорат, 
фактът за тоталната политизация на малцинствата става явен и от страниците 
на стенографските протоколи на Събранието. Там турците се споменават един
ствено като участници в две маловажни комисии -  за проверка на изборите в 
Балбунарска, Новопазарска и Аккадънларска (Аккадънлар -  дн. гр.Дулово) 
околия и за Отговор на тронното слово. Още на първата извънредна сесия 
през юли 1884 г. 16-те каравелисти декларират, че ще спазят указанията на 
партийната си централа и ще гласуват за отменяне на закона за изменение на 
Търновската конституция, което по същество означава скъсване и на съюза 
им с княза70. Пак тези депутати, не в името на етнически цели, дават своя вот 
ан блок с този на парламентарната си група, за да бъдат касирани няколкото 
турци цанковисти71.

внимателният преглед на парламентарното п р е д с т а в и т е л с т в о  н а  малцинст
вата показва, че то не отговаря на реалния им дял в етническата и религиозна

67 Пак там, з.44, 13 февр. 1883, с.204-205.
68 ЦДА, ф-159 к, оп.1, а.е.67, л.251, Тахир ефенди и Неджиб бей до Министерство на финансите, 

13 септ. 1883.
68 ДВ, бр.52, 12 юни 1884; бр.83, 15 септ. 1884; бр.1, 3 ян. 1885; бр.89, 29 авг. 1885; Търновска 

конституция, бр.58, 25 юли 1884.
70 Пак там; Стенографски дневници на IV ОНС, з.2, 30 юни 1884, с.12, 18.
7’ За българското законодателството спрямо малцинствата: Ж. Н а з ъ р с к а .  Държавната 

политика към етническите и религиозните малцинства в Княжество България (1879-1885) (под печат).

2 Исторически преглед, кн. 1-2/1999 17



структура на страната. Разбира се, това лесно се обяснява с конституционната 
невъзможност за народностни или конфесионални квоти в Народното събрание. 
Въпреки това, прави впечатление, че през всичките шест години в националната 
асамблея няма депутати евреи и че гърците "изчезват" от нея след колизиите 
на т.нар. гагаузки въпрос след 1881-1882 г. Предпочитани участници в парла
мента са малцинства, живеещи компактно в определени райони (мюсюлмани 
и власи), които са по-необразовани, могат да се манипулират и да осигуряват 
на българските политически партии мандати в окръзи с небългарско и неекзар- 
хийско население. Представителите на малцинствата, съзнавайки че по друг 
начин не ще могат да участват в законодателната власт, приемат подобни 
предложения, без обаче да поставят свои условия пред водачите на партиите 
-  нито за квота, която да отговаря на реалния им дял в изборната победа, нито 
за някакви нормотворчески ангажименти в услуга на своите сънародници и 
единоверци. Затова, ако се изключи мимолетната активност през 1883 г., 
малцинствата се губят в общата маса депутати, не вземат думата по важни 
въпроси и допускат с техния глас да минат такива ограничаващи собствените 
им права закони като тези за господарските и чифлишки земи, за изборите, за 
просвещението, за военната служба и т.н.

THE ETHNIC AND RELIGIOUS MINORITIES IN THE BULGARIAN PARLIAMENT
(1879-1885)

Z h o r z h e t a  N a z u r s k a

The article looks into the problem of the participation of the minorities in the elections for 
the Ordinary and Grand National Assemblies and their work in the period 1879-1885.

The archival material and the material from the press and memoirs show that the rights to 
vote and be elected, guaranteed by the Turnovo Constitution to the minorities, was seldom 
ensured in practice to them. The causes could be sought in the absence of ethnic quotes in 
Parliament, in the national character of the State, in the small number, lack of compactness 
and of education of the minorities, in the biased electoral laws and above all in the active 
repressive participation of the State in the different stages of the electoral process.

For this reason the minorities could not win seats in Parliament corresponding to their real 
ethnic or religious presence, could not set up their parties nor demonstrate some activity as 
parliamentarians. On the contrary, their place was in regional or provisional coalitions with 
the Bulgarian political parties during the election campaigns and as extras in the National 
Assembly. This role of marionettes was deliberately chosen by the minorities, aware of the 
impossibility in some other way to influence the activity of the legislative power, and by the 
Bulgarian politicians who, by politicizing the minorities, tried not so much to protect the ethnic 
peace in the country than to create conditions for neutralizing, isolating or assimilating the
so-called “others”.
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НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ МАЛЦИНСТВАТА*

Име Окръг Професия Партия УС I ВНС IОНС IIОНС II ВНС III ОНС IV ОНС народ-
ност/вяра

Абдул Рахман Ловешки молла Да турчин
Абдула Мъстънъ Да турчин
Абдурахман ефенди Силистренски Да турчин
Абибула Муфти ефенди Х.О.Базарджик Да Да турчин
Азис ефенди Русенски касиран Да турчин
Азис Мевхузаде Русенски касиран турчин
Аккаларъ Ахмед Шуменски Да турчин
Али ефенди Русенски Да турчин
Али Топракъолу Варненски Да турчин
Али хаджи Търновски Да турчин
Ангел флоров Видински Да Да влах
Андрей Цанов Разградски учител Да Да да Да Да Да Да протестант
Ариф Курруолу Силистренски Да турчин
Ариф Юсуфов Шуменски Да турчин
Арих Ириков Разградски търговец ЛП Да турчин
Арсланаа Х.О.Базарджик Да турчин
Ахмед ага Идризоглу Силистренски тютюнджия КП Да Да Да касиран да;почи- турчин

Ахмед ага Теджурман Силистренски КП Да Да турчин
Ахмед бей Марафазаде Видински Да турчин
Ахмед Есадоглу Търновски адвокат Да турчин
Ахмед ефенди Варненски Да турчин
Ахмед ефенди Разградски Да турчин
Ахмед ефенди Шуменски Да турчин
Ахмед ефенди
Дущубаклъ Разградски мюфтия ЛП-цанк. Да Да касиран турчин
Ахмед Кесимзаде Шуменски учител Да Да турчин
Ахмед Курбаноглу Силистренски търговец ЛП-цанк. Да турчин
Ахмед Мюзаедин ефенди Да да турчин
Ахмед Шукри Русенски Да турчин
Бекир Хасан ефенди Русенски касиран турчин
Г аврил Алмознино София главен равин Да евреин
Дервиш бей Махмудов Русенски земеделец ЛП Да турчин
Джам Кушев Ескиджумайски Да турчин



Димитър Парус^адис Варна
Емберли Ибряь* Шуменски
Емин ага Русенски
Емин Моамелед*жи Русенски лом.кмет ЛП
Емин Хатиб Русенски търговец
Есад ефенди Шуменски
Есеид Махмуд ефенди Варненски
Етем ефенди Тутракански
Етем Мехмедов Разградски търговец
Ибрахим Ибиш ефенди Варненски мюфтия КП
Исмаил ефенди Дави
Кетиби Варненски
Исмаил Заим Разградски
Исмаил Замок Ескиджумайски
Исмаил Мустафов Варненски земеделец
Кара Мустафа Разградски
Кирил Варненски Варна митрополит КП
Кирил Трапу Варна
Коста Буюкоглу Варненски КП
Латиф ефенди Варна ЛП-кар.
Марин Капре Видински
Махмуд Недим паша Самоковски
Месуд Тютюнджи Русенски
Мехмед ефенди Севлиево
Мехмед ИбрахиМОв Османпазарски
Мехмед Сали Байрактар Разградски пом.кмет ЛП
Мехмед СимитчИ Шуменски
Мехмед ТапуджИ Провадийски
Михал бей Плевенски
Мустафа ефенди Пазарджик
Мустафа ефенди Търновски
Мустафа ефенди
Тестиджили Провадийски търговец ЛП,КП
Мустафа Кечели Русенски търговец ЛП-цанк.
Мустафа молла Търновски молла
Мустафа Мутиш Русенски търговец ЛП-цанк.
Мустафа Муфтиоглу Шуменски търговец ЛП
Мюхиб ефенди Силистренски



Да грък
Да турчин

Да турчин
Да Да турчин

Да турчин
Да турчин

Да д а Да турчин
Да турчин

Да турчин
касиран турчин

Да д а турчин
Да турчин
Да турчин

Да турчин
Да турчин

Да грък
Да грък

Да гр>к
Да д а турчин

Да влах
Да турчин

Да турчин
Да турчин

Да турчин
Да Да турчин

Да турчин
Да турчин

Да турчин
Да турчин

Да турчин

Да р а Да д а турчин
касиран турчин

Да турчин
Да турчин
Да турчин

Да турчин



Неджиб бей Чилингиров Шуменски
Неджиб бей Разградски
Ниази бей Русенски КП
Нуман ефенди Варненски
Нури х. Салиев Русенски
Омер хаджи Ескиджумайски
Осман бей Варненски
Осман бей Силистренски търговец Л П
Осман ефенди Русенски
Осман ефенди Търновлъ Търновски КП
Осман Тютюнджи Варненски
Петър Георгиев Видински ЛП-цанк.
Рашид Абдула Шуменски
Салйм ефенди Разградски
Севастаки Ганзовяно Видински ЛП-цанк.
Сотир ефенди Варна
Софтаоглу Варненски
Стерю Анастасиади Варненски ЛП
Стефан Пападопулос Варна лекар
Танас Безирян Видински
Танас Си дери ,
Тахир ефенди Ахмедов Разградски
Тахсим бей Русенски търговец ЛП
Тефик Изед бей Русенски
флоре Попов Тодоров Видински ЛП
Хаджи бей Разградски
Халил ефенди
Халил ефенди Провадийски
Халил Мехмед Бяла Слатина
Хамза Русенски
Хамид Русенски
Хасан
Хасан бей Русенски търговец ЛП
Хасан ефенди Русенски
Хасан Сабри Силистренски
Хасан Салимов Разградски
Хасан Хюсеин ефенди Самоковски
Хафуз ага Варненски



Да турчин
Да турчин

касиран да турчин
Да турчин

Да турчин
Да турчин

Да турчин
Да касиран Да турчин
Да турчин

Да Да да турчин
Да турчин

Да влах
Да Да турчин
Да турчин

Да влах
Да грък

Да турчин
Да да грък

Да грък
Да арменец

Да грък?
Да турчин

Да турчин
касиран касиран да Да турчин
Да Да влах

Да турчин
Да турчин

Да турчин
Да турчин
Да турчин
Да турчин

касиран турчин
Да Да Да турчин
Да турчин
Да турчин
Да турчин

Да турчин
Да турчин



Хафуз Билял Силистренски мюфтия
Хафуз Ибиш Р и е ф е н д и  Варненски ходжа ЛП
Хафуз Сю лейман Видински Да
Хафуз Шербети и 
Хафъз Мутиш еф енди

Х.О.Базарджик

Г енчзаде Варненски търговец
Хюсеин ефенди Разградски
Хюсеин х. А хм ^дов Османпазарски земеделец КП
Хюсеин ХюсмеН Севлиево
Хюсеин Хюсни ефенди Софийски Да
Хюсеин Чауш Разградски
Шакир ефенди А бди Шуменски
Шамедин Латиф0* Шуменски сахатчия ЛП
Шах Кямил Мехмед 
ефенди Шуменски
Юсуф молла Плевенски КП
Юсуф х. Мустаф08 Шуменски

Данните са вз^ти от стенографските дневници и от периодичния печат
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ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ, ДИСКОНТОГЕЗЕЛШАфТ 
И МЕЖДУСЪЮЗНИЧЕСКАТА КОМИСИЯ (1919-1929)

Р у м я н а  П ъ р в а н о в а

Участието на България във войните от 1912 до 1918 г. се отразява отрицателно 
върху състоянието на финансите й. Първите пет следвоенни финансови години 
приключват с големи дефицити в държавния бюджет, дължащи се на нараства
нето на бюджетните разходи вследствие на изпълнението на задълженията 
по Ньойския мирен договор. Най- големи в това отношение са разноските по 
изплащането на репарациите. На второ място в разходната част стоят окупа
ционните вноски. През март 1923 г. и март 1924 г. изплащането на тези задълже
ния се регламентира с дългосрочни спогодби и те се превръщат в т.нар. консо
лидирани държавни дългове. Десет години след приключване на войната все 
още неуредени остават отношенията между българската държава и една банко
ва група, възглавявана от Дисконтогезелшафт. Задлъжнялостта към чуждест
ранните частни кредитори съставлява най-големия неконсолидиран държавен 
дълг.

Досега взаимоотношенията между България и Дисконтогезелшафт в след
военния период са били предмет само на едно специално изследване, като 
представянето им е направено на фона на българо-германските политически и 
търговски отношения1. Настоящата публикация има за цел да представи друг, 
неразработен аспект, засягащ тези отношения -  ролята на Междусъюзническа
та комисия (МСК) в уреждането им. Изборът на темата се определя от обстоя
телството, че в научната литература са засягани отделни страни от дейността 
на МСК при управлението на БЗНС, но значително по-малко е писаното за 
работата й при двете сговористки правителства 1 2.

1 К. П е н ч и к о в .  "Дисконтогезелшафт" и българо-германските политически отношения (1919- 
1929).- ИПр, 1982, № 3,14-29. За отношенията на българската държава с Дисконтогезелшафт след 
Първата световна война и за отношенията между България и Германия през 20-те години вж.: 
Л. П а с в о л с к  и. Стопанска България. С., 1932, с.41, 77; Л. Б е р о в. Външната търговия между 
България и Германия между двете световни войни,— В: Българо-германски отношения и връзки. Т.1. 
С., 1972, 295-320; Е. K о с т о в а. Българо-германските отношения в съвременната българска 
историография.- В: Българо-германски отношения и връзки. Т.1, 577-589; Г. М а р к о в. Българо- 
германски дипломатически отношения (1919-1944).- В: Българо-германски отношения и връзки. 
Т.З. С., 1981,222-242; К. П е н ч и к о в .  Г ермания и Деветоюнският преврат през 1923 г , -  Векове, 
1983, № 4, 23-32; С ъ щ и я т. Γермания и Югоизточна Европа 1919-1933. С., 1993; Д. В а ч к о в. 
Българският стабилизационен заем от 1928 г -  ИПр, 1994/1995, № 4, 37-39; Д. K о с е в. Външната 
политика на България при управлението наА.Ляпчев 1926-1931. С., 1995, 76-77, 206-207.

2Х. Н е с т о р о в .  Ньойският договор за мир и грабителската и контрареволюционната политика 
на западните империалисти в България (1919—1923).— В: Годишник на СУ. философско-исторически 
факултет. Т.50, кн.1,1957,179-240; А. Л е о н и д о в .  Репарационната политика на второто сговористко
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Каква е предисторията на дълга? През юли 1914 г. българската държава 
подписва договор за заем с банкова група, оглавявана от Дисконтогезелшафт, 
в която влизат 35 германски, австро-унгарски, холандски, белгийски, български 
и една швейцарска банка3. Договорът предвижда банковият синдикат да отпус
не на българската държава заем от 500 млн. "лв. златни номинал", с погасителен 
период от 50 години и петпроцентна лихва върху облигациите по заема. Пред
лага се заемът да бъде издаден в две серии (опции), всяка една от тях по 250 
млн. лв. Заемът е опционен, което означава, че кредиторът има право на избор 
на времето на емисията. За момента в договора на емисията са направени 
специални уговорки. Съгласно една от клаузите на договора, ако от подписва
нето му до датата на емисията на двете серии от заема "избухне война в Европа, 
или настъпят неочаквани събития", които биха направили отпускането му невъз
можно, дирекцията на Дисконто има право да се откаже от изпълнението на 
контракта. Това означава, че първата серия е задължителна за Дисконто при 
условие, че не избухне война.Ако синдикатът не се откаже от договора, той му 
дава право да упражни втората опция от заема "в течение на 2 години" след 
емисията на първата опция. Интерес представлява и предназначението на 
заема. Според договора с част от първата серия Дисконто трябва да изплати 
български дългове към френската Банк де Пари и де Пе и БА и Руско-азиатската 
банка. Договорът поверява службата по заема през "целия период, докато 
трае той" на Дирекцията на държавните дългове4 5. За пръв път в историята, на 
българските държавни заеми обслужването на задълженията към Дисконто е 
поверено на въпросната дирекция.

Българската държава и Дисконтогезелшафт оформят и втори договор, според 
който синдикатът трябва да отпусне аванс от "120 млн. лв. златни" срещу изда
ването на български съкровищни бонове с падеж 1 август 1915 г. И според 
договора за аванса Дисконто има правото да се откаже от отпускането на 
сумата в случай на война в Европа или други неочаквани събития.

За редовното изпълнение на службата по 500-милионния заем и за изплаща
нето на 120-милионния аванс българската държава залага няколко вида 
приходи, между които са и вносните мита. В договора за аванса е записано, че 
държавата "не може по никой начин да отстъпи в полза на трети лица изцяло 
или отчасти тези приходи, освен за целта, предвидена в него"6.

Трети договор, сключен на 2 юли 1914 г. (ст.ст.), дава правото на синдиката

правителство и грабителските домогвания на международния империализъм (1926-1931).- ИПр, 
1966, № 2,10-17; Д. Т и ш е в. Р.Даскалов и репарационният въпрос (1921-1923).- ИПр, 1986, № 12, 
3— 14; Д. П е т  р о в  а. Самостоятелното управление на БЗНС 1920-1923. С., 1988,194-209, 260-264.

3 В банковия синдикат преобладават германските банки. Шест от тях начело с Дисконто, "Dresdner“ 
("Дрезднер банк“) и "S.Bleichröder Bank“ (“Блайхрьодер") са берлински. От 8-те провинциални гер
мански банки с най-голямо процентно участие в заема се предвижда да бъде хамбургската банка 
"М.М. Warburg & Со“ ("Варбург и Ко"'|. Средхамбургските банки е v\"ScY\rödet Gebrüder &Со" ("Братя 
Шрьодер"). Съгласно договора в заема вземат участие 8 виенски банки, начело с Винер банк ферайн, 
3 будапещенски, 3 холандски, сред които амстердамската банка "Норе & Со" и д р ,- Държавен 
вестник (ДВ), бр.148, 4 юли 1914; К. П е н ч и к о в .  Дисконтогезелшафт и българо-германските 
политически отношения..., с.16.

4 ДВ, бр.148,4 юли 1914. В някои документални източници и публикации се приема, че договорът 
за заема от 2/12 юли 1914 г. се състои от 4 части. По-често обаче се разграничават 4 договора.

5 Пак там.
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да учреди съвместно българо-германско акционерно дружество под наименова
нието "Национално дружество за експлоатация на мини". Съгласно договора 
българската държава без да участва с капитали влага в дружеството камено
въглените мини "Перник" и "Цобов дол". Дружеството се задължава да внесе 
необходимия капитал за една "модерна и по-интензивна" експлоатация на мини
те. Предвижда се Българската народна банка (БНБ) и Българската земеделска 
банка да участват в общия капитал с 30 %. Съгласно договора българското 
правителство се задължава да изкупува определено количество въглища за 
държавните железници. Предвидено е контрактът да се смята за недействи
телен, ако дирекцията на Дисконто не конституира дружеството до 1 април 
1916 г. А "в случай на спор" между българската държава дирекцията на Дискон
то и Дружеството за експлоатацията на мините договарящите се страни да под
несат "спора на арбитраж", който може да се осъществи и от Хагския съ д 6.

Четвърти договор предвижда със средства на банковия синдикат (от втора
та серия от заема) да се построи жп линията Михайлово-Хасково-Порто Лагос 
и на пристанището Порто Лагос на Егейско море при определени условия 7. 
Официалното съобщение за ратификацията за договорите гласи, че на заседа
нието си от 2 юли (стар стил) или 12 юли (нов стил) 1914 г. XVII Обикновено 
народно събрание е гласувало, приело и одобрило договорите 8. На този факт 
обръщат по-късно внимание тълкувателите на договорите от силите победи
телки. Гласуването на договорите обаче остава в ненормална обстановка и 
при острите протести на опозицията. Крайната й реакция е предизвикана от 
предположението, че заемът цели да обвърже България с Германия и Австро- 
Унгария. И в историографията е изказано мнение, че договорите от 1914 г. 
имат важни политически последици за намесата на България в Първата светов
на война на страната на Централните сили 9.

Какво е направеното и ненаправеното по изпълнение на договорите? На 18 
юли 1914 г. България получава аванс от 120 млн. франка, но обърнати в марки 
при курс 80 марки за 100 франка. Българската държава от своя страна предава 
на Дисконто съкровищни бонове на стойност 120 млн. с падеж на 1 август 
1915 г., платими във френски франкове. Въпреки че съгласно договора за заема 
българското правителство дава право на синдиката да пристъпи до 1 август 
1915 г. към емисията на първата серия облигации от 250 млн. франка (тогава 
се смята, че стойността на българския лев е равна на френския франк), банко
вата група не откупува първата серия от заема, нито издава емисията й. Това 
дава повод на някои финансисти да твърдят, че поради войната и невъзможност

6 Пак там.
7 Пак там.
8 Пак там.
9 Обвинителен акт против бившите министри от кабинета на д-р В.Радославов през 1913-1918 г. 

С., 1921, с.180; К. П е н ч и к о в .  Дисконтогезелшафт..., с.16. Г. М а р к о в. Българо-германски 
отношения 1931-1939. С., 1984, с.16. В специална декларация от името на опозиционните парламен
тарни групи (Демократическа, Народна, Прогресивна и Радикалдемократическа) се заявява, че 
отстъпването на мините "Перник" и "Бобов дол" на един "чуждестранен консорциум" поставя българ
ската индустрия и експлоатацията на българските ж  п линии, които получават въглищата си главно 
от "Перник", в зависимост от волята на един "чужд мощен синдикат".- Вж.: Обвинителен акт против 
бившите министри от ..., с.177.
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та да се извърши емисията на първата серия, заемът трябва да се смята за 
пропаднал и договорът, отнасящ се до него, за унищожен.

Дисконто не погасява българските дългове нито към Пари Ба, нито към Руско- 
азиатската банка. Под натиска на кредиторите преди сключването на бежанския 
заем през 1926 г. българското правителство е принудено да уреди отношенията 
си с френската банка. До подписването на договора между България и Дис
конто през 1929 г. не е изчистен дългът и към Руско-азиатската банка.

На 31 юли 1915 г. в Берлин е сключен още един контракт между българската 
държава и един германо-австро-унгарски консорциум, имащ отношение към 
договора за 500-милионния заем от 1914 г., макар банковата група, подписала 
този договор, да не е съвсем същата като предишната 10 11. С договора от юли 
1915 г. Дисконто уведомява българското правителство, че ще изпълни първата 
опция от заема за 250 млн. франка номинални, но при определени условия, 
указани в споразумението. Българското правителство дава право на синдиката 
да отсрочи извършването на емисията на първата серия. Така емисията на 
първата серия отново се отлага. Но какво все пак е направеното? Дисконто 
получава от българската държава един генерален бон (облигация) за 250 млн. 
франка "златни", срещу които авансира 97,5 млн. марки за изплащане на аванса 
от 120 млн. български съкровищни бонове с падеж на 1 август 1915 г. Казано 
по-просто, Дисконто става притежателка на споменатия генерален бон, а дър
жавата получава заем от 97,5 млн. марки. Договорът от 31 юли 1915 г. е одобрен 
от Министерския съвет, но не се внася за гласуване в Народното събрание. 
Това дава повод на опозицията с основание да твърди, че нератифицирането 
му от парламента противоречи на конституцията.

Дисконто не започва изпълнението на договора за строежа на егейската жп 
линия и на пристанището Порто Лагос, тъй като се предвижда средствата за 
строителството да се вземат от емисията на втората серия на заема, която 
също не се осъществява.

Малко е направеното и за изпълнението на четвъртия договор. Националното 
дружество за експлоатация на мините "Перник" и "Бобов дол" е образувано в 
определения от договора срок, уставът му е утвърден и зарегистриран в Софийс
кия окръжен съд, но на практика дружеството не влиза във владение на мините 
и не започва да действа 11.

През януари 1915 г. е сключен още един контракт, но този път само между 
дирекцията на Дисконто и българското правителство за сконтиране на съкро
вищни бонове в размер на 75 млн. франка при определени условия. През февруа
ри с.г. е подписан аналогичен договор с една австро-унгарска банкова група 
начело с Винер банк ферайн, също на сума 75 млн. франка. Двата договора 
образуват н.нар. "150-милионен аванс"12. Въпреки че Дисконто не изпълнява 
всички поети по договорите ангажименти, българската държава получава 
брутна сума 270 млн. франка.

10 Централен държавен исторически архив (ЦДИА), ф.258, оп.1, а.е.3737, л.68-70. Синдикатът, с 
който сключен договорът от юли 1915Г. се състои от 31 банки и не е съвсем същият като този от 
1914 г. От него отсъстват холандските, белгийските и швейцарските банки. Но в състава му влизат 
отново Дисконто, "Дрезднер банк", “Блайхрьодер" (Берлин), "Варбург и Ко", "Братя Шрьодер" (Хам
бург), Винер банк ферайн и др.

11 Приложение към стеногр. дневници на XXII ОНС, II ред. с. Т.1. С., 1928, с.584.
' 2 ЦДИА, ф.258, оп.1., а.е.3737, л.48-53.
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Подписването на договорите през 1914 и 1915 г. не изчерпва финансовите 
отношения между правителството на В.Радославов и Дисконто. По време на 
войната в Дисконто и още в 4 големи германски банки са открити сметки на 
БНБ или т.нар: авоари на БНБ. Най-голям дял от сумите държи Дисконто. Спо
ред български изчисления в края на Първата световна война България има в 
германски банки авоари в размер на 9 млрд. и 97 млн. марки, а по германски 
изчисления сумата възлиза на около 850 млн. марки 13.

След войната взаимните задължения между България и банковата група 
начело с Дисконто не са уредени. Възникват обаче нови обстоятелства. Като 
победена, българската държава вече няма право да определя самостоятелно 
отношенията си с Дисконто. Съгласно чл.139 от Ньойския мирен договор Глав
ната репарационна комисия (РК) в Париж "може да поеме всички права, инте
реси и привилегии от каквото и да било естество на германските, австрийските 
и унгарските поданици", дадени с договори и конвенции, отнасящи се до заема, 
сключен от България с Дисконтогезелшафт през юли 1914 г., а българското 
правителство е длъжно да улесни това отстъпване. От текста на договора личи, 
че РК може да получи всички права и привилегии на кредиторите. Пак според 
българския мирен договор в случай че стане прехвърлянето на споменатите 
права, интереси и привилегии то тогава РК има "пълното право" да видоизмени 
сроковете на договорите, свързани със заема от 1914 г. Освен това според 
Ньойския мирен договор никаква спогодба, засягаща заема от 1914 г. и допълни
телните конвенции по него, не може да бъде сключена без да се запита Между
съюзническата комисия (МСК) в София. Последната действа, като представи
телка на РК в България по всичко, което засяга заема, винаги когато РК вземе 
такова решение 14. Постановленията на чл.139 от българския мирен договор 
свидетелстват, че след Първата световна война при уреждането на отношения
та между България и Дисконтогезелшафт се появява и трета заинтересована 
страна в лицето на международни институции на държавите победителки като 
РКиМСК.

Самото създаване на МСК е предписано също в Ньойския мирен договор и 
предвижда комисията да се състои от трима членове, назначени от правител
ствата на Великобритания, франция и Италия. В комисията България е предста
вена от един комисар, който обаче няма право на глас. Най-съществената й 
функция е да следи България да изплаща дължимото по мирния договор 
(чл.130). Отношение към темата на настоящата работа имат и други две клаузи 
от Ньойския договор. Той установява първа привилегия върху всички имущества 
и източници на България за уреждане на репарациите и другите задължения 
по него (чл. 132). Това означава, че всички приходи на държавата, включително 
и митническите, заложени по заема от 1914 г., са поставени под обща (първа) 
ипотека. А според чл.138 правата и специалните предназначения, установени 
за заеми, сключени от българската държава преди войната, остават без никакви 
изменения, т.е. текстът запазва ипотечните права върху вносните мита, дадени 
през 1914 г., а също и правата, получени по договорите за жп линията и минната 
концесия.

13 К. П е н ч и к о в. Дисконтогезелшафт..., с.16.
14Б. К е с я к о в .  Принос към дипломатическата история на България. Т.2. С., 1926, 186-188.
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Веднага след военното поражение изпълнението на договорните задължения 
не е нито в интерес на България, нито на Германия15 *. В началото на март 1920 г. 
коалиционното правителство на Ал.Стамболийски предлага българската страна 
да изплати авансираната сума, срещу което Дисконто да признае договорите 
от юли 1914 г. за невалидни, но директорът на германската банка не се съглася
ва. През февруари 1921 г. МСК започва работа в България и въпреки че в центъра 
на усилията й е уреждането на изплащането на репарациите, тя не оставя без 
внимание и отношенията на България с Дисконто. Становището на земедел
ското правителство не се различава съществено от това на предишния кабинет. 
В изложение от 16 юли 1921 г. до МСК то поддържа схващането, че договорите 
и конвенциите, сключени във връзка със заема от 1914 г., са "нищожни" и "нева
лидни" и че от българската държава не може да се изисква друго освен да 
изплати авансите, които й са направени 1е.

Изложението на българското правителство дава повод около месец по-късно, 
през август 1921 г., Правната служба на РК в Париж да изготви доклад за 
договорите, сключени между българското правителство и Дисконто както през 
1914, така и през 1915 г. Противно на становйщето на земеделското правител
ство Правната служба смята договорите от 1914 г. и 1915 г. за валидни. Според 
нея договорите от 1914 г. са редовни, защото са ратифицирани от народното 
събрание, а за договора от юли 1915 г. това не сее изисквало. Юристите на РК 
констатират, че тези договори съществуват независимо от мирния договор с 
България. Според тях едностранната декларация от името на българското пра
вителство за недействителността им не е достатъчна, за да ги отмени. Подчер
тава се, че българските официални власти нямат право да отменят подписаните 
договори с Дисконто, защото Ньойският договор не позволява такава стъпка. 
Всъщност становището на парижките експерти поставя ударението върху спаз
ването на мирния договор и съхраняването на правата, които са дадени на 
победителите в Ньой.

Освен юридическите аргументи службата взима под внимание и някои факти 
от финансово естество, свързани с договора за заем от 1914 г. Според нея с 
подписването на генералния бон от 250 млн. лв. златни първата серия от заема 
е влязла в сила, въпреки че според правниците втората серия е била само 
частично упражнена, това не дава основание договорите да се смятат за нева
лидни. Правната служба се опитва да установи какви суми е дала Дисконто на 
България и в каква валута. Тя стига до заключението, че държавата е получила 
97,5 млн. марки 17. Очевидно подготвителният материал на Правната служба 
не е в полза на пълното освобождаване на България от някои задължения към 
Дисконто, така както би се искало на земеделското правителство.

На 7 ноември 1921 г. РК взема решения, засягащи два от договорите, склю
чени между българската държава и Дисконто. Комисията потвърждава стано
вището на Правната служба., че договорът за заема от "500 млн. лв. златни" е 
бил "редовно сключен" н че двете onu,v\w, олредепенн в него, са биш  "правилно 
упражнени" от Дисконто. Заключението на комисията означава и че висшата

15 K. П е н ч и к о в. Дисконтогезелшафт..., с.17.
,s Цит. по: Стеногр. дневници на XXII OHC, II ред. с., кн.4, с.2390.
17 ЦДИА, КМф 24, Инв. № 871/3, л.1-19.
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инстанция, оторизирана да се произнася по договорите, не признава тезата на 
българското правителство за недействителността им. До разрешаването на 
спорните въпроси през 1929 г. това становище на комисията не се променя. 
Заключението, че опциите са правилно упражнени означава, че българското 
държава има задължения по заема от 1914 г.

На същото заседание РК се произнася и по договорите за мините "Перник" и 
"Бобов дол". Комисията решава, че тя има право да изиска да й се прехвърлят 
правата по концесията на мината "Перник", дадени на Дисконто. Тя приема, че 
ако по някаква причина използването на концесията стане невъзможно, то тога
ва върху "Перник" да се наложи "обща възбрана" по чл.132 от Ньойския договор, 
т.е. мината да остане под обща ипотека. По това време все още не е сключена 
спогодбата за изплащането на репарациите. РК обаче има.предвид, че печал
бите от мините могат да послужат като гаранция за изплащането им 18.

РК взема още едно решение, засягащо отношенията на България с германска
та банка. Тя приема да покани своето поделение в София -  МСК, да проучи 
договорите на България с Дисконто, след което в съгласие с българското прави
телство или да ги поддържа, или да ги измени "в срок или във време, когато 
намери, или в какъвто размер намери, и доколкото, и колкото това би било 
възможно и желателно"19. Вижда се, че РК все пак не изключва България от 
уреждането на отношенията с Дисконто. Репарационните власти в Париж обръ
щат внимание на МСК, че е особено важно ресурсите на мините "Перник" да 
могат да бъдат употребени в полза на репарациите.

През 1922 г. МСК започва да проучва договорите, но около половин година 
тя не функционира поради конфликтните отношения със земеделското правител
ство. През март 1923 г. кабинетът подписва протокол с конкретна схема за 
изплащане на репарациите. В него приходите от митниците не фигурират като 
гаранция по репарациите, но те остават под общата ипотека, наложена по чл.132 
от Ньойския договор.

През 1923 г. и 1924 г. МСК продължава изпълнението на задачите, възложени 
й от Главната репарационна комисия в Париж. В началото на 1924 г. МСК конста
тира, че не е възможно да упражни всички права, дадени на синдиката начело 
с Дисконто по договорите от 1914 г. Тя установява, че не е в състояние да 
реализира договора за строеж на егейската жп линия, тъй като голяма част от 
територията, на която е предвидено да се строи тя, не принадлежи вече на 
България. МСК проучва и възможността да трансферира минната концесия, 
т.е. Да прехвърли експлоатацията на мините върху друго дружество. Въпреки 
че РК има правомощието да видоизмени договора, нейното поделение в София 
съобщава в Париж, че подобна операция не е изгодна, защото компанията за 
експлоатацията на мините не е в цветущо състояние, а създаването на нова 
компания изисква "значителни капитали"20. Така МСК окончателно се отказва 
от правата си по два от договорите с Дисконто -  за строежа на жп линията и 
за минната концесия.

Малко по-рано от вземането на тези решения, през септември 1923 г. МСК

18 Д. П е т р о в а. Цит.съч., с.195, 260.
19 Цит. по: Стеногр. дневници на XXII ОНС, II ред. с., кн.4, с. 2383.
20 Научен архив на Института по история на БАН (НАИИ-БАН), кол.4, оп.674, а.е.65, л.342.
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дава на новото сговористко правителство да разбере, че ще бъде благосклонна 
към "едно предварително уговаряне" или към влизането в контакт с Дисконто. 
По-късно МСК конкретизира своето искане. Комисията упълномощава българ
ското правителство да започне преговори с банковата група Дисконтогезел- 
шафт, за да намери, ако е възможно "база за приятелско споразумение между 
двете страни"21. На 21 ноември 1923 г. МСК съобщава това на РК. На същата 
дата и българското правителство от своя страна уведомява Париж, че желае 
да влезе в преговори с германската банка. От МСК обаче предупреждават 
българските власти, че преговорите ще бъдат предварителни и че няма да 
ангажират с нищо комисията. Първоначално МСК е на мнение, че те трябва да 
се водят в София, но после дава съгласието си това да става в Берлин. РК 
назначава свой наблюдател на преговорите, на когото българите трябва да 
съобщават "всичко"22. С това репарационните власти показват желание за уреж
дане на отношенията между двете страни в преки преговори, като си запазват 
правото да се информират за тях и да имат последната дума по евентуалните 
резултати.

Преговорите се водят от 20 декември 1923 г. до 4 януари 1924 г. Проведени 
са 10 срещи с представителите на Дисконто. Като пълномощници на българ
ското правителство за Берлин заминават известният адвокат и народен пред
ставител от сговористкото парламентарно мнозинство Йосиф фаденхехт и 
директорът на Държавните дългове Никола Стоянов. Поръчението им е да 
третират всички спорни въпроси не само с Дисконто, но и неуредените военно
временни сметни отношения между българската и германската държава. На 
28 декември 1923 г. представителят на РК, който не присъства лично на заседа
нията, поисква от българските делегати отчет за извършеното. На срещата си 
с него фаденхехт и Стоянов излагат в сбита форма хода на преговорите и го 
информират какво мислят да предприемат в бъдеще. По думите на тогавашния 
министър на вътрешните работи Христо Калфов "бдителното око" на РК е искало 
да знае не само хода на тези преговори по сметките, банковите или материал
ните отношения, но изобщо и целия тон на държане и действия на българските 
делегати и на българската държава въобще 23.

В Берлин фаденхехт и Стоянов поддържат гледището за невалидността както 
на договора за заема от 1914 г., така и на договорите и конвенциите, свързани 
с него. Тази невалидност според тях е следствие на незипълненито от страна 
на Дисконто на договора за заема от 1914 г. и следствие на видоизменението 
на договора с допълнителни конвенции, които не са одобрени от Народното 
събрание. Единственото задължение, което признава българското правителство 
според неговите пратеници е да изплати авансите от 120 и 150 млн. франка. В 
най-общи линии делегатите на първото сговористко правителство поддържат 
позицията на двата предшестващи кабинета.

Диаметрално противоположна е позицията на Дисконто. Представителите 
на банката твърдят пред българските пратеници, че синдикатът е изпълнил 
редовно първата и втората опция от заема. Германската банка отправя искане

21 Пак там, кол.4, оп.671, а.е.39, л.24.
22 Цит. по: Стеногр. дневници на XXII ОНС, II ред. с., кн.4, с.2387-2388.
23 Пак там, с.2461.
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българската държава да й изплати незабавно сума, равняваща се на произведе
нието на договорения през 1914 г. заем -  500 млн. златни франка. За българ
ските делегати такова искане е "абсолютно неприемливо", фаденхехт и Стоянов 
се опитват да използват искането на германската банка България да й се издъл
жи. Срещу издължаването от българска страна те предлагат Дисконто да приз
нае, че трябва да изплати компенсация на БНБ заради обезценяването на авоа
рите на Българската национална банка, държани в германски банки (на първо 
място в Дисконто) по време на войната. Дисконто категорично отказва да приз
нае, че дължи обезщетение на БНБ 24.

Все пак двете страни изработват проектодоговор от 10 точки. Той предвижда 
за двата аванса от 120 и 150 млн. френски франка българската държава да 
изплати компенсация в размер на 116,5 млн. швейцарски франка. Да се уредят 
всички искания и задължения между българското правителство и Дисконто, 
произтичащи от документите, подписани през 1914 и 1915 г. По една точка 
обаче преговарящите не успяват да се договорят. Германската банка предлага 
българското правителство да гарантира, че БНБ няма да повдига искове срещу 
германските и австрийските банки заради блокираните авоари. На това предло
жение българските делегати заявяват, че "не са в положение да дават задължи
телни изявления зарад БНБ"25. Позицията им е в съответствие с инструкцията 
от София.

На 4 януари 1924 г. българското правителство отзовава делегатите си от 
Берлин без те да са подписали споразумение с Дисконто. В българските източ
ници причината за прекъсването на преговорите се представя различно. Според 
директора на държавните дългове Цанковото правителство възнамерявало да 
компенсира Дисконто с авоарите на БНБ в Германия. Сведенията, които имали 
българските пратеници при пристигането си в Берлин, били, че голямо количест
во от тези авоари не е използвано. Но в германската столица от Дисконто те 
научили, че авоарите са изтеглени малко преди свалянето на земеделците от 
власт26. Според други твърдения в т.ч. на Калфов преговорите били прекъснати, 
защото се смятало, че спорните въпроси ще се разрешат по-лесно след урежда
нето на германските репарационни плащания. Въпреки различията в документа
цията, безспорно преговорите са прекъснати по инициатива на българската 
страна. Освен различието в позициите на страните още два момента в поведе
нието на представителите на германската банка допринасят за обтягането на 
по-нататъшните отношения с българското правителство. Единият е неимовер
ният размер на иска на Дисконто. Другият е свързан с предявеното искане 
България да изплати дълга си по 150-милионния аванс. Както вече стана дума 
този аванс се състои от две части по 75 млн. франка -  германска и австро- 
унгарска. След завръщането си в София българските пратеници информират 
за преговорите Министерския съвет. По инициатива на правителството с разго
ворите в Берлин са запознати някои видни политически дейци както от парла
ментарното мнозинство, така и от опозицията като Андрей Ляпчев, Атанас Бу
ров, Стоян Данев, Ал.Малинов и Д.Кьорчев. Един от тях -  Ляпчев изтъква в

24 Български исторически архив при НБКМ (БИА), ф.361, а.е.819, л.159-160.
25 Стеногр. дневници на XXII ОНС, II ред. с., кн.4, с.2462.
26 БИА, ф.361, а.е.819, л.548-549. През май 1923 г. БНБ изтегля обезценените авоари.
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Министерския съвет, че се е натъкнал на данни, които указват, че на Ню-Йорк- 
ската борса се смята, че България не дължи нищо по австро-унгарската част 
от аванса. Очевидно това събужда предположението, че Дисконто е поискала 
компенсация за нещо, което не й се полага.

И действително около година по късно, през март 1925 г. МСК съобщава на 
българското правителство, че българските съкровищни бонове на стойност 75 
млн. франка, придобити от австрийското и унгарското правителства, са пре
хвърлени на РК съгласно разпоредбите на Версайския, Трианонския и Ньойския 
мирен договор. Така правителството официално е уведомено, че ще изплаща 
само половината от 150-милионния аванс.

На 5 февруари 1924 г. Българското комисарство по репарациите съобщава 
резултата от преговорите на МСК. В писмото се набляга върху поддържаното 
от българските делегати становище за невалидността на договорите от 1914 и 
1915 г. Въпреки неуспеха на преговорите в края на април с.г. по препоръка на 
МСК Главната репарационна комисия в Париж взема решения, които са от 
особена важност за бъдещото уреждане на спора между България и Дисконто. 
РК приема да разреши на двете страни да продължат преговорите, което озна
чава, че и в бъдеще те ще уреждат отношенията си в преки контакти помежду 
си. Комисията не се задоволява само с това указание. Тя смята, че е желателно 
спорът да се уреди на следната база: германската банкова група да се откаже 
от всички права, които има по договорите от 1914 г. ида постигне споразумение 
с българското правителство само за изплащане на авансите, получени от него. 
Очевидно тази позиция е близка до стремежите на българската страна.

Много важно е и взетото решение, засягащо размера на българския дълг 
към Дисконто. РК поставя на МСК задачата да се стреми българският дълг 
към германската банкова група да бъде сведен до колкото е възможно по- 
малка сума 27. Съпоставката на архивните материали свидетелства, че и 5 
години по-късно, през 1929 г., РК се придържа към това решение.

Месец по-късно МСК запознава българското правителство с решенията на 
вишестоящата инстанция, но без да споменава нищо за указанието за размера 
на дълга. С нота № 42 от 31 май 1924 г. МСК уведомява българските власти и 
Дисконто, че тя е разположена да се откаже от правата си, предвидени в чл. 139 
от Ньойския договор, при условие че преговорите между двете страни продъл
жат и завършат с уреждане, което да е "съвършено напълно задоволително и 
благоприятно за интересите на българската държава". В нотата се напомня, че 
основите на това уреждане трябва да бъдат подложени на одобрението на 
МСК, която желае да бъде държана "по възможност най-точно" в течение на 
преговорите28. Освен това на българското правителство е съобщено, че РК се 
отказва от правата си по договора за минната концесия.

През 1925 г. МСК отново на два пъти подканва българското правителство да 
поднови преговорите с Дисконто, но то не поема инициативата. Каква е причи
ната за ̂ здейошето щ?

В края на май 1925 г. по предложение на Министерския съвет е свикана 
специална комисия, която да изясни въпроса за ликвидирането на държавния * 26

27 НАИИ-БАН, кол.4, оп.671, а.е.39, л.374.
26 Цит. по: Стеногр. дневници на XXII ОНС, II ред. с., кн.4, с.2465.
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заем от юли 1914 г. и да изработи становище по сметните отношения с Гер
мания. В работата й вземат участие депутатите от правителственото мнозинство 
А.Ляпчев, Ат.Буров, Й.фаденхехт. Освен тях в комисията са включени трима 
съветници в Българското комисарство по репарациите -  видният икономист 
Кирил Попов, Н.Стоянов, директор на Държавните дългове и филип Попов, а 
така също и подуправителят на БНБ Ж.Бурилков. Особен интерес представ
ляват мненията на бъдещия примиер Ляпчев и на бъдещия министър на външни
те работи Буров, тъй като казаното от тях става достояние на интересуващите 
се от мнението им хора в Германия.

Пред комисията Ляпчев поддържа гледището, че България не дължи нищо 
на германците, защото колкото са дали през 1914 г., толкова са "взели през 
1918 г." Според него "сега нямаме много интерес да повдигаме въпроса за 
Дисконто". Сходно е и по-подробно развитото становище на Ат.Буров. Той смята 
"третирането направо", т.е. започването на преговори за "опасно", тъй като би 
довело до поемане на задължения, което "по принцип е неизгодно за нас", или 
пък "най-малкото" може да се схване от някои като "склонност към поемане на 
нови задължения"29. Сговористкият лидер смята, че уреждането на отношенията 
с Дисконто не е толкова тежко в паричната си част, колкото заради мината и 
страха на българската страна "Перник" да не мине в чужди ръце, т.е. в тези на 
банката. Буров смята подобно опасение за неоснователно, заявявайки пред 
комисията, че ако германците не се откажат от правата си по мината, то РК по 
никакъв начин няма да допусне тя да мине в германски ръце.

Бъдещият външен министър разсъждава върху три варианта за ликвидиране 
на договорните отношения с Дисконто -  единият, със съдействието на РК, 
вторият, чрез арбитраж и третият, с помощта на германската държава. Буров 
предполага, че ако въпросът бъде предоставен за решаване от "политическо 
тяло" като РК, комисията ще освободи България от поемане на нови задълже
ния. Очакването му обаче не се оправдава напълно. По-близо до истината е 
догадката му, че заради големите репарационни плащания на българската 
държава РК ще облекчи България при уреждането на задълженията й към 
Дисконто. Друга възможност за решаване на спора е чрез арбитраж, но сгово
ристкият лидер смята този път за "опасен", тъй като имало вече случаи на 
"неправилни арбитражни решения". Очевидни са опасенията му, че един арбит
раж може да не бъде в полза на България.

Според прогнозата на Буров "най-вероятно" е въпросът с Дисконто да бъде 
решен от евентуалната политическа конюнктура, която в даден момент може 
да се оформи в Европа. Развитието й той вижда така: ако Германия бъде "мощ
на, ние сами по себе си" ще се намерим на н е й н а  с т р а н а .  В Т З К Ъ В  С Л у Ч д Й  Т Я  Щ 6  
има нужда от нас и не ще ни създава тежести и мъчнотии по вземанията на 
Дисконто. Ако пък България се окаже на страната на друга групировка, Герма
ния няма какво "да дири от нас"30. Буров разчита на политическо решение на 
въпроса, но развитието на събитията не оправдава очакванията му, че герман
ското правителство ще застане изцяло на българска страна, пренебрегвайки 
претенциите на частната германска банка.

29 БИА, ф.361, а.е.819, л.191.
30 Пак там.
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След обсъждането спецкомисията не стига до единодушно заключение. 
Политическите дейци, членове на комисията -  Ляпчев, Буров, фаденхехт препо
ръчват правителството да не влиза в преговори с Дисконто, за да не поема 
задължения. Съветът им е да се чака.

Различно е становището на служителите в Комисарството по репарациите -  
К.Попов, Н.Стоянов, ф.Попов, които подписват решението на спецкомисията с 
"особено мнение". Тримата смятат, че продължаването на това "неопределено 
положение" е свързано с риска да се дойде с течение на времето до някои 
обстоятелства, "непредвидими засега", но "съвсем неблагоприятни за България" 
и че проявеното от РК "благоразположение" може да се промени 31. Такъв е 
мотивът на тримата съветници за препоръката им "преговорите да продължат". 
Що се отнася до обстоятелствата, те се оказват прави. Въпреки това кабинетът 
на Ал.Цанков предпочита съвета на депутатите и не бърза с преговорите с 
Дисконто. Причината за това поведение може да се открие в обстоятелството, 
че по онова време правителството е ангажирано в преговори по преразглеждане 
на предвоенни държавни дългове към други западноевропейски кредитори. В 
края на 1926 г. вече при управлението на Ляпчевото правителство е сключена 
спогодба с английските, френските и холандските кредитори за валоризация 
на предвоенните български заеми, в която влизат и задълженията към герман
ските банки от юли 1914 г.32

През следващите две години 1926 и 1927 г. преговорите не са подновяват. 
Настъпилата в Европа стопанска и политическа стабилизация не отминава и 
България, но страната все още изпитва големи финансови затруднения. Някои 
фактори и обстоятелства от политически и стопански характер обаче подсказ
ват, че българското правителство не ще може да отлага до безкрайност урежда
нето на отношенията с Дисконто. В подкрепа на подобна мисъл може да се 
изтъкне обстоятелството, че Германия се явява равноправна договорна страна 
при подписването на Рейнския гаранционен пакт и другите Локарнски пактове 
през есента на 1925 г. През 1926 г. Германия не само е приета в Обществото 
на народите, но получава и място в Съвета на организацията. Германец става 
член и на финансовия комитет на Лигата на нациите. Изтъкнатото е показателно 
за нарастващата роля на Германия в международните отношения, което не е 
без значение и за финансовата сфера. Въпреки че периодът 1926-1929 г. е 
време на относителна стабилност и подем, икономиката на Ваймарска Герма
ния, по-точно индустрията и селското стопанство изпитват остър недостиг на 
оборотни капитали 33. Посочените факти са допълнителен стимул за Дисконто 
да се стреми да получи онова, което смята, че му държи българската държава.

31 Пак там, л.193. В литературата заключението на спецкомисията е представено без да се споме- 
нава за особеното мнение на съветниците от Комисарството по репарациите.- Вж.: К. П е н ч и к о в .  
Дисконтогезелшафт..., с.24.

^  к. Г\ е о н и д о в. Чуждите кредитори на България след Първата световна война.- ИПр, 1969, 
№ 4, с.24.

33 Е. Е у с k. A History of the Weimar Republic. Vol.2. From the Locarno Conference to Hitler’s Seize of 
Power. Harvard Un. Press, Cambridge, Massachusetts, 1963, p.535; D. P e t z i n a. Was There a Crisis 
before the Crisis? The State of Germain Economy in the 1920s.- In: Economic Crisis and Political Collapse. 
The Weimar Republic 1924-1933. Ed. by J.B. von Kruedened. New York, Oxford, Munich, 1990, p.18-19; 
Г. M a p K o в. Българо-германски отношения..., c.15.
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За да подобри финансовото положение на страната и да се справи с хронич
ните бюджетни дефицити, през септември 1927 г. българското правителство 
решава да потърси за втори път парична помощ в чужбина, след като в края на 
1926 г. е получило заем за подпомагане на бежанците в размер на 2 млн. и 250 
хил. лири стерлинги. То се обръща към най-авторитетната международна орга
низация -  Обществото на народите с молба да покровителства сключването 
на заем за стабилизация на българските финанси. С въпросите на следвоенното 
възстановяване на европейската икономика и финанси се занимава едно от 
поделенията на Обществото на народите -  финансовият комитет. Комитетът 
се ползва с доверието както на правителствата, разчитащи на безпристрастните 
му съвети, така и на деловия свят. По негова препоръка се пускат подписки за 
милионни заеми. В дейността му вземат участие банкери, финансисти и иконо
мисти, чиято постоянна месторабота са държавни и частни банки, висши дър
жавни учреждения34. Пряко ангажиран с молбата на българското правителство 
за заем се оказва един от най-влиятелните членове на финансовия комитет -  
Ото Нимайер, определен за председател на комитета за българския стабилиза
ционен заем, член на дирекция на Английската централна банка (Bank of En
gland). Отношение към българската молба за заем има и висшият ръководен 
орган на международната организация -  Съветът на Обществото на народите, 
тъй като предложението с условията на заема подлежи на одобрението му. В 
историографията съществува мнение, че решаваща дума в Съвета принадлежи 
освен на ръководителите на дипломациите на Великобритания и франция
О.Чембърлейн и А.Бриан, и на германския външен министър Г.Щреземан 35.

През октомври и ноември 1927 г. делегация от представители на Обществото 
на народите прави проучвания в България и стига до заключението, че българ
ската държава наистина се нуждае от заем. Представителите на финансовия 
комитет (фК) обаче проявяват интерес към въпроса за уреждането на задълже
нията на държавата към частните предвоенни кредитори. Въпросът е поставен 
в доклада, изготвен от делегацията на фК в началото на декември 1927 г., 
когато изработването на условията за български стабилизационен заем е на 
подготвителен етап. Освен това намеренията на финансистите на ОН са да 
предложат митническите приходи като гаранция за бъдещия заем. В този 
момент ръководството на Дисконто се обръща към ОН и заявява, че приходите 
от митата не могат да служат като гаранция по новия заем, той като вече са 
заложени по заема от 1914 г.36 По този повод от Женева изискват както от 
българското правителство, така и от МОК да дадат становища по въпроса.

В отговора на българските официални власти се твърди, че държавата няма 
задължения по договорите с Дисконто. Според тях заемът от 1914 г. не е осъ
ществен, авансите, получени от българското правителство, не могат да бъдат 
разглеждани като част от него, което означава, че митническите приходи са 
свободни. След като в продължение на 5 седмици се запознава със спора 
между българското правителство и Дисконто, МСК изпраща обемист доклад 
в Женева. Комисията не приема българската теза, че договорите са анулирани.

34 F R W a 11 е r s. The League of Nations. London, New York, Toronto, 1969, p.177.
35 Ibidem, p.337-340.
36 Д. В а ч K o в. Цит.съч., c.37; Д. K o c е в. Цит.съч., 76-77.
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Според нея, ако двете страни не се споразумеят по анулирането на контрактите 
и ако ги поддържат, тяхното изпълнение трябва да се състои незабавно. Тя 
напомня, че и РК няма да се откаже "окончателно и формално" от правата си 
по чл.139 от Ньойския договор 37. В заключението на доклада на МСК няма 
ясен отговор на въпроса свободни ли са митническите приходи, така че и в 
първите два месеца на 1928 г. спорът между България и Дисконто остава нере
шен.

Българското правителство обаче успява да издейства покровителството на 
ОН за нова финансова подкрепа. На 10 март 1928 г. делегатът му подписва в 
Женева специален протокол, в който се определят условията за отпускането 
на стабилизационния заем. Предвижда се той да бъде в размер на 4,5 млн. 
лири стерлинги. Реализацията му обаче е поставена в зависимост от осигурява
нето на гаранцията, финансовият комитет смята, че гаранцията, която от пазар
на гледна точка оправдава отпускането на заема, е ипотеката върху митничес
ките приходи. Казано по-просто според женевските финансисти българската 
държава би могла да сключи заема най-изгодно, ако заложи митническите 
приходи. Освен протокола фК подготвя и предоставя в Съвета на ОН доклад 
за българския стабилизационен заем. В доклада, приет от Съвета, се обръща 
внимание на необходимостта от "бързо решение" на два въпроса -  да се получи 
разрешение от МСК в София за вдигане на ипотеката върху митническите при
ходи, заложени по репарациите, и да се постигне "задоволителен напредък" в 
ликвидирането на "разни частни предвоенни дългове" на българската държава. 
Препоръките свидетелстват, че ръководните органи на Лигата на нациите 
поставят сключването на заема в зависимост от бързото постигане от страна 
на българското правителство на споразумения с МСК и Дисконто. И в доклада 
изрично се уточнява, че ангажиментите, поети от българското правителство 
по условията на протокола, няма да влязат в сила "ако не и докато българското 
правителство не бъде в състояние да осигури първата ипотека върху вносните 
и износните мита"38. Без да навлизаме в подробности ще отбележим, че предло
жението на фК за ипотеката запазва напълно правата, които има МСК по 
Ньойския мирен договор. А за отправянето на препоръката за ликвидиране на 
предвоенните български дългове към частни кредитори, визираща задълже
нията към Дисконто, значение има обстоятелството, че Германия е представена 
както във финансовия комитет, така и в Съвета на ОН. Налице е обаче още 
една особеност на момента. По времето, когато се разглежда молбата за бъл
гарския стабилизационен заем, двама от членовете на фК са и сътрудници на 
две от банките, влизащи в състава на синдиката, който е страна по договорите 
от 1914 г. Германският представител Мелхиор работи и в хамбургската банка 
"M.Warburg & Ко", а холандецът Тер Мьолен -  в амстердамската "Норе & Со"39.

Само три дни след подписването на протокола за новия български заем 
директорът на Дисконто телеграфира в Женева, че българското правителство 
дължи голяма сума на банката, авансирана по време на войната, че митниците 
вече са били определени като гаранция за тези аванси, че банката не желае

37 НАИИ-БАН, кол.4, оп.491, а.е.99, л.101.
38 Пак там, оп.671, а.е.29, л.263.
35 БИА, ф.361, а.е.826, л.362.
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да се откаже от правата си и че иска или да започне преговори с българското 
правителство, колкото е възможно по-скоро, или страните да отидат на арбит
раж. Отправянето на подобна телеграма е продиктувано от факта, че митничес
ките приходи като гаранция по новия заем са получили вече официалната санк
ция на ОН. А предложението на германската банка за арбитраж е в съответствие 
с клаузите от договорите за мините и жп линията. То съвпада и с идеята на 
някои ръководни дейци на ОН спорните въпроси между България и Дисконто 
да се подложат на арбитраж 40.

По същото време на българския пълномощен министър в Берлин, директорът 
на Дисконто заявява: "Ние, големите банки сме свързани помежду си и аз не 
допускам тези банки да не застъпят нашите интереси"41. И Густав Шлипер инфор
мира Методи Попов, че за целта е започнал разговори с Лондон. Банкерът не 
случайно споменава столицата на Великобритания, тъй като се очаква една от 
основните банки емитенти на стабилизационния заем да бъде лондонската 
банка "Дж. Хенри Шрьодер", отпуснала и голяма част от бежанския заем. Лон
донската банка "Шрьодер" има тесни връзки с Дисконто. След войната в Дис
конто са вложени значителни английски капитали. Любопитно е да се отбележи, 
че сама Дисконто пък е основана от френската банка "Credit Mobilier" -  една от 
банките, определени по-късно за емитенти на българския стабилизационен заем 
на френския паричен пазар 42.

Въпреки настойчивостта на Шлипер българското правителство не бърза да 
започне преговори с Дисконто. То решава да направи опит да се споразумее с 
репарационните власти. За целта МСК изготвя няколко документа. В проекто- 
доклад от 3 май 1928 г. до Главната репарационна комисия в Париж е записано, 
че във връзка с молбата на българското правителство и решението на финансо
вия комитет ще бъде необходимо МСК да освободи от обща ипотека митничес
ките приходи, за да се прехвърлят в служба на новия заем. Комисията изготвя 
и проекторезолюция за освобождаването на "приходите от всички вносни и 
износни такси", но в замяна тя изисква властите в София да определят нови 
приходи за ипотекиране по репарациите. В Париж също вземат отношение към 
предложението за освобождаването им. На 22 май 1928 г. финансовата секция 
на РК изготвя кратък доклад до генералния секретар на комисията, с който го 
информира за предложенията на МСК от София. Експертите на парижката коми
сия подчертават, че планът на финансовия комитет на ОН за финансовата рекон
струкция на България има за цел да подобри кредита й, който "понастоящем е 
много нисък". Предложената от Женева гаранция те преценяват като "най- 
добрата"43. Докладът всъщност дава добри изгледи РК да се съгласи с осво
бождаването на митническите приходи от ипотека по репарациите. Към края 
на май 1928 г. обаче МСК констатира, че все още с българското правителство 
не е постигнато споразумение за определяне на нови приходи, които да бъдат 
ипотекирани по изплащането на репарациите вместо митническите. Така през

40 Пак там, а.е.819, л.273, 274.
41 К. П е н ч и к о в. Дисконтогезелшафт..., с.26.
42 Д. К о с е в. Цит.съч., с.77; Η. Η. Н е r w i с. Hammer or Anvil? Modern Germany 1648 -  Present. 

Lexington, Massachusetts, Toronto, 1994, p.94. През 1914 г. хамбургската банка "Братя Шрьодер" участва 
в синдиката, който е страна по договорите за заема и аванса, ж п линията и мините.

43 НАИИ-БАН, кол.4, оп.671, а.е.46, л.410-412, 483, 485-488, 543-548.
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май 1928 г. не се стига до освобождаване на гаранцията за новия заем. Причина
та се крие в действията на българското правителство. Освен към МСК то решава 
да се обърне направо и към Главната репарационна комисия. За целта през 
втората половина на май 1928 г. българският финансов министър пребивава в 
Париж, където разговаря с представители на комисията. Той се опитва да полу
чи съгласието им българската държава да не залага нови приходи в полза на 
репарациите. Предложението му е в разрез както с препоръките на фК, така и 
с предложението на МСК и в противоречие на Ньойския договор. Усилието на 
Вл.Моллов не дава никакъв резултат, защото среща отпора на силите победи
телки, държащи на съблюдаването на мирния договор. Така пред българското 
правителство остава задачата да предложи допълнителни залози по репара
циите в замяна на митническите приходи.

В Париж българският финансов министър прави и опит да избегне всякакви 
контакти с Дисконто. За да постигне това, Моллов предлага на репарационните 
власти такава редакция по споразумението между тях и българското правител
ство за освобождаване на митническите приходи, която да лиши напълно гер
манската банка от възможността да предявява претенции за приходите преди 
сключването на заема44. От какво е продиктувано поведението на българското 
правителство? То се страхува, че преговорите с Дисконто могат да забавят 
сключването на заема. Изпитвайки финансови затруднения, българските власти 
неуспешно се опитват да се отърват от залагането на нови приходи в полза на 
репарациите и да използват РК, за да се освободят от задължението към гер
манската банка.

През юни 1928 г. се провежда секретна сесия на Съвета на ОН, на която 
присъства и българският финансов министър Вл.Моллов. Директорът на Дискон
то се възползва от случая и пристига лично в Женева, за да постави пред 
меродавните фактори не само въпроса за ипотечните, но и за всички права на 
банката по договорите, свързани с предвоенния заем. Стараейки се да избегне 
преговорите, българското правителство предлага на Дисконто да влезе в прего
вори с банката, ако тя не поставя въпроса за митническите приходи преди 
отпускането на заема. Шлипер обаче настоява Моллов да започне незабавни 
преговори с него по всички интересуващи банката въпроси. Нимайер заявява 
на българския делегат, че не може да не държи сметка за позицията на герман
ската банка и предлага да бъде посредник в преговорите. И МСК в София е на 
мнение, че исканията на банката не могат да се пренебрегват45.

От значение за зачитането на претенциите на Дисконто е и позицията на 
германското правителство. По повод на отпътуването на германската делегация 
за Женева българският пълномощен министър в Берлин съобщава на Буров, 
че намеренията й са да подкрепи Дисконто и да поддържа препоръката на 
финансовия комитет, тълкувана от нея като "предварително уреждане" на спор
ните въпроси между България и банката46. Под "предварително" се има предвид 
преди отпускането на стабилизационния заем.

С посредничеството на Нимайер в Женева и Лондон в продължение на повече

44 ЦДИА, ф. 176, оп.5, а.е.1015, л.237, 238, 274; А т. Л е о н и д о в .  Цит.съч., с,15.
45 ЦДИА, КМФ 24, Инв. № 498/12, л.24.
48 БИА, ф.361, а.е.819, л.382-383.
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от месец през юни и юли 1928 г. се водят преговори с Дисконто, в които от 
българска страна участват финансовият министър Вл.Моллов и директорът на 
Държавните дългове Н Стоянов. Една от целите, които преследват българските 
пратеници, е да освободят гаранцията, т.е. митническите приходи. Затова един 
от българските проекти за споразумение с Дисконто предлага банката да оттег
ли незабавно претенциите си относно вносните мита, срещу което българската 
страна да обещае да започне преговори с Дисконто "в най-близко време". Точно 
обратното предлага германската банка. Дисконто иска да започне незабавно 
преговори с българите. Едва след като те признаят правата на банката, под
пишат споразумение и то се одобри от МСК и от Народното събрание, чак 
тогава Дисконто да отложи, но не и да се откаже от претенциите си по вносните 
мита. Очевидни са противоположните изходни позиции на страните по споразу
мението, но и по отделните частни въпроси те не намират общ език. Тъй като 
представителите на Дисконто държат на ипотечните си права върху митничес
ките приходи, българите предлагат на посредника финансовият комитет да 
смени гаранцията, но Нимайер не се съгласява. После Моллов със знанието 
на английския банкер изразява готовност да предложи на Дисконто други при
ходи като залог по стария заем, но среща отказа на банката.

По време на преговорите двете спорещи страни претендират и за компен
сации, но за различни неща. За правата си по договора за заема от 1914 г., за 
договора за минната концесия и за отпуснатите аванси Дисконто иска 92 млн. 
и 480 хил. швейцарски франка. Това е огромна сума, равняваща се на 70 % от 
стабилизационния заем в номинал. Срещу претенциите на Дисконто български
те пратеници поставят контраискането България да получи компенсация за 
обезценяването на авоарите на БНБ, държани в Дисконто и други германски 
банки по време на войната. Двете страни не успяват да съгласуват и въпросите, 
които да бъдат подложени на арбитраж. Едно от предложенията.е и МСК да 
вземе участие в него. Преговорите вървят много трудно заради различието в 
позициите на страните, утежнено от взаимната подозрителност. Примиерът 
Ляпчев отбелязва, че Дисконто гледала с недоверие на обещанието на прави
телството да започне преговори. Директорът на германската банка не се чув
ства сигурен и търси гаранции, че исканията на банката ще бъдат разгледани. 
Впечатленията на посредника за поведението на преговарящите не са по-раз
лични. Според Нимайер една от значителните трудности в уреждането на спора 
между българското правителство и Дисконто е голямото взаимно подозрение 
между двете страни, като всяка една от тях съзира и в "най-невинните" предло
жения на другата "най-греховни намерения"47.

На 25 юни 1928 г. посредникът Нимайер съставя проект за споразумение, 
целящ значителното опростяване на решаването на спора. Той предлага Дис
конто да изостави "всякакви рекламации срещу българското правителство във 
връзка със заема". Срещу тази отстъпка българското правителство и БНБ да 
се откажат от всякакви рекламации срещу Дисконто. Германската банка да 
признае приоритета на заложените митнически приходи за службата на стаби
лизационния заем, а българското правителство да започне "незабавно" прегово
ри в Берлин, за да се споразумее по всяка рекламация на Дисконто за авансите.

47 Пак там, а.е.359, л.13; ЦДИА, ф.252, оп.1, а.е.248, л.2.
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Посредникът предлага изплащането на българския дълг да стане или в обли
гации за период от 50 години или в златни левове, редуцирани съобразно след
военното им обезценяване 48. Сравнението между проекта на Нимайер от 25 
юни 1928 г. и договора, сключен около година по-късно между българската 
държава и Дисконто, показва сходство в частта за взаимния отказ от реклама
ции по заема от 1914 г. и от авоарите на БНБ.

Въпреки че допуска разглеждането на претенцията за залозите по един 
нереализиран заем и това е най-голямата концесия, която прави на Дисконто, 
Нимайер не е в положение да се съобразява само с интересите на германската 
банка. Главната му задача,като председател на фК на ОН, е да започне да се 
изпълнява програмата на Обществото на народите за финансова стабилизация 
на българската държава. На 5 юли 1928 г., обръщайки се към ръководството 
на Дисконто, Нимайер подчертава, че то не е в състояние нито да спре емисията 
на стабилизационния заем, нито да блокира реконструкцията на България. Той 
пише на директора на банката: "Вие, като един възможен кредитор, сте по- 
заинтересовани от възстановяването на България, от който и да било друг". И 
отправя призив Дисконто още веднъж да помисли дали не е в неин интерес да 
направи един жест и да се откаже от приоритета върху вносните мита. Според 
Нимайер по този начин Дисконто щяла да се изравни с другите кредитори. 
"Всяко отлагане е не само опасно, но може да причини страдания, които не са 
необходими на България"49 50 -  признава Нимайер. В отговор Шлипер твърди, че 
Моллов го е помолил да отложи иска си без обещания за преговори или арбит
раж. Директорът на Дисконто изказва готовност да отложи иска срещу увере
ния, че въпросите на банката ще бъдат решени. "Не се страхувам да се поставя 
в трудно положение, да загубя Вашата симпатия или да се поставя в трудна 
позиция пред Обществото на народите" -  заявява Шлипер на Нимайер, като 
отново подчертава, че не се чувства сигурен, защото "българите 14 години ни 
лъгаха"60.

В края на първата десетдневка на юли 1928 г. преговорите са прекъснати. 
Представителите на Дисконто напускат Лондон, а българското правителство 
решава да отложи сключването на стабилизационния заем до есента и да пред
ложи тогава нови гаранции. Но българският външен министър Ат.Буров се обръ
ща с молба към германското правителство да въздейства върху Дисконтогезел- 
шафт. В нотата на Българското външно министерство до Вилхелмщрасе се 
подчертава, че даже когато някогашните неприятели на България са готови да 
й помогнат, то пречки й се правят от бившите й съюзници 51.В действителност 
четири български следвоенни правителства също способстват за издигането 
на претенциите на Дисконто в най-неудобния за България момент, като отлагат 
неколкократно уреждането на отношенията с банката. Но и позицията на Дис
конто става причина за отлагането на сключването на така нужния на България 
заем.

Около месеи, по-късно обаче Дисконто променя становището си за ипотечните

48 БИ А, ф.361, а.е.819, л.382-383.
49 ЦДИА, КМф 24, Инв. № 871/3, л.63.
50 Пак там, л.68.
51 ЦДИА, ф.176, оп.5, а.е.1014, л.54; БИА, ф.361, а.е.826, л.56; Д. В а ч к о в. Цит.съч., с.47.
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права. В писмо от 21 август до министъра на финансите Дисконто заявява, че 
се съгласява "службата по новия заем да бъде гарантирана с първостепенен 
залог по вносните мита". В писмото се подчертава, че синдикатът е решил да 
направи тази отстъпка, вземайки предвид общото положение на България, за 
да се разчисти пътят на новия заем. Банката се уповава на обещанието на 
българското правителство да влезе веднага след емисията на заема в прего
вори за уреждане на претенциите на синдиката и да с съгласи на "арбитражно 
решение" в случай, че преговорите не доведат до резултат. На българското 
правителство се обръща внимание обаче, че е "мъчно" да се предвидят после
диците от "чувствителното видоизменение", на което ще бъде подложен зало
гът, уговорен по заема от 1914 г.52 Писаното досега в историографията за повра- 
та в позицията на Дисконто навежда на мисълта, че той се дължи на политичес
ки съображения. В подкрепа на това твърдение се привежда изявлението на 
директора на банката. Според него Дисконто осъзнала, че становището й е 
предизвикало голямо огорчение в българските кръгове срещу Германия -  поло
жение, което германското правителство искало на всяка цена да избегне. Съоб
разявайки се с германските политически интереси банката отстъпила от своето 
становище и решила да не пречи на България да получи заема53. Представените 
нови факти свидетелстват обаче, че принос за промяната в позицията на банката 
има и оторизираният представител на ОН -  Нимайер.

На септемврийската сесия на Съвета на ОН, на която отново се разглежда 
българският заем, Дисконто обявява, че ще отложи претенциите си към митни
ческите приходи, при условие че правителството започне преговори за ликвиди
ране на спора. По същото време кабинетът постига споразумение с МСК за 
освобождаване на митническите приходи от ипотека. Вместо тях правителство
то залага нови данъци. На 6 октомври 1928 г. споразумението, с което митни
ческите приходи окончателно се освобождават за новия заем, е одобрено от 
Главната репарационна комисия в Париж54. С това митническите приходи окон
чателно се освобождават за новия заем.

През ноември 1928 г. стабилизационният заем е емитиран успешно в Лондон 
(голям дял от него се пада на банката "Дж.Х. Шрьодер"), в Ню Йорк и в Париж. 
Междувременно РК по молба на българското правителство прави отново проуч
вания, за да прецизира българския дълг към германската банка и стига до 
заключението, че Дисконто има право да претендира за компенсация само за 
120 млн. предвоенни френски франка.

В края на януари 1929 г. преговорите между българското правителство и 
Дисконто са подновени за трети път55. Все по-актуална по това време за герман
ската външна политика става задачата да се преразгледа планът "Доус" и да 
се намалят германските репарации. Българското правителство се надява, че 
ревизията им ще бъде последвана в обозримо бъдеще и от преразглеждане

52 Цит. по: Стеногр. дневници на XXII ОНС, II ред. с., кн.4, с.2494.
53 ЦДИА, ф.176, оп.5, а.е.1017, л.23-25. K. П е н ч и к о в .  Γ ермания и Югоизточна Европа 1919- 

1933..., с.116; Д. K о с е в. Цит.съч., с.77.
54 ЦДИА, ф.284, оп.1., а.е.5366, л.2-3; ДВ, бр.186 (притурка), 16 ноемв.1928; А. Л е о н и д о в .  

Цит.съч., с.15.
55 За преговорите вж.: К. П е н ч и к о в .  Γ ермания и Югоизточна Европа..., 116-117; Д. K о с е в. 

Цит.съч., с.206.
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на българския репарационен дълг. Пред двете държави стои и задачата за 
премахване на военните клаузи в мирните договори. В Берлин е изпратена 
делегация начело със Ст.Данев, бивш министър-председател, възпитаник на 
Хайделбергския университет. От страна на германската банка отново много 
активно участие взима Г.Шлипер. Първоначалните претенции на Дисконто са 
за твърде значителна сума. Българската делегация, съгласно инструкциите 
дадени й в София, използва искането за компенсация за обезценяването на 
авоарите на БНБ, като средство за натиск върху Дисконто, за да намали претен
циите й. Същият похват използва и германската банка, която до последния 
момент преди подписването на договора, настоява изплащането на българския 
дълг да бъде гарантирано с митническите приходи5в, т.е. със залозите по дого
ворите за заема и аванса от 1914 г. През април 1929 г. Данев предлага българ
ското правителство да даде 15 млн. швейцарски франка, но Шлипер настоява за 
25 млн. швейцарски франка. Постигането на разбирателство става възможно едва 
след намесата на германския външен министър Щреземан. На 4 май 1929 г. двете 
страни подписват договор за уреждането на спорните въпроси между българс
кото правителство и Дисконтогезелшафт, произтичащи от договорите от юли 
1914 г. и свързаните с тях договори от 31 януари 1915 г. и 31 юли 1915 г. заедно 
с допълнителните конвенции. Тъй като според договора България се задължава 
да "добие" съгласието на МСК за постигнатото споразумение две седмици 
след подписването му, Вл. Моллов се обръща към комисията с искане да одобри 
споразумението 56 57.

Според договора в течение на 15 години (от 1929 г. до 1944 г.) България е 
длъжна да изплати на Дисконто и за сметка на представяния от нея синдикат 
17 млн. швейцарски франка "готови пари", които според споразумението трябва 
да постъпят до 5 юли 1929 г. в "Швейцарското банково сдружение" в Цюрих 
(Sosiete des Banque Suisse). Предвижда се останалите 15 млн. швейцарски 
франка да се изплатят в съкровищни бонове, увеличени с 5-процентна лихва 
на падежите. Боновете да се плащат в същото швейцарско банково сдружение 
в Цюрих по определена схема. В договора е записано, че по желание на Дис
конто България е готова да достави съкровищните бонове в щатски долари 
вместо в швейцарски франкове 58. Споразумението предвижда Дисконто да 
върне на България намиращия се в нейни ръце генерален бон на стойност 250 
млн. златни лева и други български съкровищни бонове на стойност 75 млн, 
френски франка. Срещу тях българското правителство се задължава да връчи 
на германската банка съкровищните бонове на стойност 15 млн. швейцарски 
франка, договорени на 4 май 1929 г. С това договорът изчиства финансовите 
взаимоотношения между двете страни.

Една от най-важните клаузи в договора постановява, че с него се обезсилват 
от една страна всички искове на България спрямо Дисконто и обратно, всички 
възможни искове на Дисконто спрямо България. Текстът анулира договора за 
заема от 1914 г. и свързаните с него споразумения. Друг също много важен

56 БИА, ф.361, а.е.819, л.508.
57 НАИИ-БАН, кол.4, оп.674, а.е.62, л.332.
51 ЦДИА, ф.258, оп.1, а.е.3736, л.12-13; ДВ, 6р.68, 26 юли 1929; К. П е н ч и к о в .  Германия и 

Югоизточна Европа..., с.116.
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член от договора гласи: "България се задължава, щото БНБ да не предявява 
никакви искове, произходящи от нейните авоари, държани в германски банки и 
произходящи от военното време."59 * С това българската държава се отказва от 
компенсация за авоарите на БНБ.

Не по-малко важна е декларираната ликвидация на договора за мините. Дис
конто се ангажира веднага да разпореди "разтурянето и ликвидирането на Бъл
гарското национално дружество за експлоатация на мини в София", като дру
жеството се задължава да не предявява спрямо българската държава "никакви 
искове за обезщетение". Така Дисконто се отказва не само от концесията за 
каменовъглените мини, но и от претенцията за парична компенсация по него. 
Последното е от значение за българската страна ео.

Вниманието на председателя на МСК в България се съсредоточава върху 
размера на сумата, която трябва да палати българската държава. Той конста
тира, че договорът от 4 май 1929 г., "доста задоволително" урежда целия въпрос 
около компенсацията за получените аванси. Шефът на МСК смята, че българите 
са направили "много добре", припомняйки, че по-раншните преговори през 1923- 
1924 г. са се водили около сумата 116,5 млн. швейцарски франка и че тогава 
Дисконто е искала връщането на дълга да стане с гаранции и условия, окачест
вени от него като "в известна степен сурови". Той обаче мисли, че на България 
ще й бъде "доста трудно" да намери пари за началната вноска от 2 млн. швей
царски франка 61. Председателят на МСК информира Париж и за останалите 
важни клаузи на договора. Изтъква се единодушното мнение на комисията, че 
се е стигнало до "справедливо и подходящо" решение на спорните въпроси. 
Общото заключение на МСК е, че договорът е "благоприятен" за интересите 
на България 62. А на 14 юни 1929 г. МСК уведомява българското правителство 
и лично примиера, че "няма причина да предяви, каквото и да е възражение 
срещу договора, който то е подписало на 4 май 1929 г. с Дисконтогезелшафт"63.

След проучване на получените от София материали финансовата секция на 
Главната репарационна комисия в Париж прави преглед на всички страни, зася
гащи финансовите взаимоотношения между българската държава и Дисконто 
от 1914 г. до 1929 г. На прецизна проверка съответства ли на Версайския и на 
Ньойския договор е подложено задължението на германската банка, вписано

59 ДВ, бр.68, 26 юли 1929. При обсъждането на договора в Народното събрание клаузата за 
отказа от искове за авоарите на БНБ е критикувана остро от опозицията. В парламента министър 
Вл.Моллов заявява, че един иск на БНБ срещу Дисконто заради задържането на авоарите би бил 
неоснователен. Той обяснява, че отговорността за задържането им от 1921 г. до 1923 г. падала не 
върху Дисконто, а върху германската държава, к о я т о  н а л о ж и л а  п р и н у д и т е л н а  в ъ з б р а н а  ( с е к в е с т ъ р )  

върху тях. По-различно обяснение дава в Народното събрание министър-председателят А.Ляпчев. 
Според него авоарите са пропаднали заради постановленията на Версайския и Ньойския договор. В 
парламента обаче не се дава гласност на факта, че посредникът при преговорите през 1928 г. О.Ни- 
майер смята българското искане за компенсация по авоарите на БНБ за неоснователно. Вж: Стеногр. 
дневници на XXII ОНС, II ред. с., кн.4, с.24446.

80 ДВ, бр.68, 26 юли 1929. финансовият министър Моллов смята, че това е най-важната клауза в 
договора от 4 май 1929 г., тъй като в него не се споменава за никакви суми за откупуването на 
мината "Перник",- Вж. Стеногр. дневници наXXII ОНС, II ред. с., кн.4, с.2392.

61 НАИИ-БАН, кол.4, оп.674, а.е.64, л.332.
62 Пак там, л.334.
83 ЦДИА, ф.258, оп.1., а.е.3738, л.12; БИА, ф.361, а.е.819, л.522.
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в договора от 4 май 1929 г., да върне на България съкровищните бонове на 
стойност 75 млн. френски франка, финансовата секция решава Репарационната 
комисия да не се занимава с въпроса за авоарите на БНБ и затова приема, че 
не възразява срещу фигуриращия в договора от 4 май отказ на БНБ от искове, 
произтичащи от нейните авоари64 65. Подготвените от финансовата секция доку
менти показват, че Главната репарационна комисия в Париж е одобрила дого
вора за уреждането на спорните въпроси между българското правителство и 
Дисконтогезелшафт. С договора се съгласяват както представителите на вели
ките сили победителки -  Великобритания, франция и Италия, така и Сърбохър
ватско-словенското кралство и Гърция 66. Уреждането на исканията по отно
шение на България се преценява от висшата инстанция по репарациите като 
"много изгодно".

Какви обобщения могат да се направят от всичко представено до тук? През 
1914 г. и 1915 г. българската държава сключва 6 договора, в които страни са 
две банкови групи начело с Дисконтогезелшафт или самата Дисконто. Ньой- 
ският мирен договор предоставя възможността на Главната репарационна коми
сия в Париж и нейното поделение в България -  Междусъюзническата комисия 
да играят много важна роля при уреждането на отношенията между двете 
договорни страни. Непосредственото намерение в предписаното от мирния 
договор е продиктувано от стремежа за намеса в отношенията между българ
ската държава и Дисконтогезелшафт, а по-далечната цел е германските и 
бившите австро-унгарски поданици да бъдат лишени от възможността да участ
ват със свои капитали в стопанския живот на България, за да няма база за 
подновяване на съюзните отношения между тези държави.

В първите следвоенни години репарационните власти предпочитат да запазят 
за себе си правата и привилегиите, дадени чрез договорите от 1914 г. Промяна 
в това положение настъпва през 1923 г и 1924 г. след подписването на прото
колите за изплащането на българските репарации и окупационни вноски и след 
приемането на плана "Доус", уточняващ схемата на германските репарационни 
вноски. През 1924 г. репарационните власти вземат решение двете страни да 
уредят отношенията си в преки контакти помежду си. Те обаче не възприемат 
аргументите на четирите следвоенни български правителства-двете, оглавява
ни от Стамболийски (коалиционното и на БЗНС) и на двете сговористки прави
телства, че поради неизпълнението на редица договорни клаузи от страна на 
германо-австро-унгарските банкови групи, сключените от българската държава 
договори с тях са невалидни, недействителни или анулирани. РК и МСК не 
зачитат и претенциите на германската банка за огромни компенсации по догово
рите за заема, жп линията, пристанището Порто Лагос и минната концесия на 
"Перник". Постъпките за сключването на стабилизационния заем дават повод 
на Дисконто да постави претенциите си по договорите пред финансовия 
комитет на ОН в най-неудобния за българската държава момент, когато тя 
изпитва голяма нужда от външна финансова подкрепа.

Подписаният през май 1929 г. договор между българското правителство и 
Дисконтогезелшафт за уреждане на спорните въпроси, произтичащи от догово

64 НАИИ-БАН, кол.4, оп.674, а.е.65, л.349.
65 Пак там, л.340-344.
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рите от 1914 г. и 1915 г., се посреща с одобрение от МСК в София и РК в Париж 
и това не е случайно. Съпоставката между взетите от РК през 1924 г. решения 
и договора между България и Дисконто от 1929 г. показва, че българското 
правителство и германската банка са постигнали споразумение, удовлетворява
що репарационните власти. Това се отнася до взаимното обезсилване на иско
вете на Дисконто, спрямо България и обратно на България спрямо Дисконто, 
анулирането на договора за заема от 1914 г., ликвидацията на договора за 
минната концесия. Сумата на паричната компенсация, която трябва да получи 
Дисконто, е предмет на особено внимание от страна на репарационните власти. 
Поставили си за цел България да плати колкото се може по-малко на Дисконто, 
РК и МСК изхождат в случая от своя интерес да поддържат платежоспособност
та на българската държава като длъжник на репарации. Въпреки че в отноше
нието на МСК към спорните въпроси между България и частната германска 
банка Дисконтогезелшафт финансовият интерес доминира над политическия, 
то отразява и политиката на победителите спрямо победените държави в Първа
та световна война.

THE RELATIONS BETWEEN BULGARIA, DISKONTOGESELLSCHAFT AND
THE INTER-ALLIED COMMISSION (1919-1929)

R o u m y a n a  P u r v a n o v a

In 1914 the Bulgarian State signed four contracts with a banking group, headed by 
Diskontogesellschaft and which included 35 German (among them Dresdner Bank, 
S.Bleichröder Bank, M.M.Warburg & Co, Schröder/Gebrüder & Co), Austro-Hungarian (in
cluding Wiener Bank Verein), Dutch and other banks. Thetirst contract provided for granting 
Bulgaria a 500 million (in gold leva) loan. Under the second contract it had to receive an 
advanced sum of 120 million gold leva. The third contract prescribed the formation of a 
Bulgarian-German joint-stock company for the exploitation of the “Pernik” and “Bobov dol” 
coal mines. The fourth contact envisaged the construction by the banking group of a railway 
line connecting the Bulgarian railways with the Aegean Sea and of the port of Porto Lagos 
also on the Aegean. In 1915 the Bulgarian State concluded another two contracts to which 
Diskonto was a party, amending the contracts for the loan and the advanced sum. After the 
First World War relations between Bulgaria and Diskonto were not discontinued. An impor
tant role in settling them, however, began to play the victorious states, represented by the 
Chief Commission on Reparations in Paris and the Inter-allied Commission on Reparations in 
Sofia. The decisions of the reparations institutions concerning the contracts of 1914 and 
1915 in the first years after the war are followed up in the article. For the first time in histori
ography are presented in detail the provisions of the contract signed in Way 1929 between 
the Bulgarian State and Diskontogesellschaft, settling the disputed questions between them. 
The attitude of the Inter-allied Commission in Sofia and Chief Commission on Reparations to 
the contract signed is also revealed. The stand of the two institutions on the conflict relations 
between Bulgaria and Diskonto was dictated by financial considerations but in point of fact 
was only an element of the policy of the victors towards the defeated states in the First World 
War.
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ГОЛЯМАТА ДЕПРЕСИЯ И НОВАТА ПРОГРАМА ЗА БЪЛГАРСКОТО 
СТОПАНСТВО (1929-1934)

М а р т и н  И в а н о в

Противно на очакваното за икономически феномен, не отминал и нашата 
страна, Голямата депресия не се ползва с полагащият й се научен интерес. С 
изключение на няколкото частични изследвания, посветени повече на практи
ческите мерки на управляващите, съвременната стопанска историография отми
нава проблематиката 1. Липсва сериозно проучване на процесите, протичащи 
в началото на 30-те години в нашето селско стопанство, промишленост и финан- 
сии. Отсъстват и релативни изследвания на кризата у нас и в околните балкански 
държави, доста близки по стопанската си структура.

Всъщност годините на депресията са една брънка от дългия процес на стопан
ско изграждане, започнал още в зората на националната ни държава. В края 
на миналия век с особена острота пред българския политически елит изниква 
въпросът за модела на бъдещото икономическо развитие на страната ни. По 
ред причини е избрана една подчертано протекционистична формула, в която 
се вплитат надеждите за формиране на родна индустрия. Съществува пълно еди
номислие между двете основни политически течения -  на либерали и консер
ватори, относно бъдещата посока на движение. Държавата полага значителни 
усилия, за да отгледа и да укрепи националната промишленост. Селското сто
панство, макар да доминира смазващо в стопанската структура чак до 1944 г., 
трябва да се примири с ролята на не толкова любимо дете на властта. Поглъ
щащо 80-90 % от работната ръка и даващо над 2/3 от националния доход 
земеделието няма привилегията да усеща подпомагащата ръка на държавата. 
През целия 35-годишен период между 1894 и 1929 г. крехката ни икономика 
впряга всичките си усилия към изграждане и до голяма степен мбнажиране на 
национална индустрия. Депресията поставя едни голям въпросителен пред 
нашия стопански елит. Оправдани ли са били всичките жертви, положени в 
тази посока? Правилен ли е бил моделът, избран от бащите? Небивалата по 
размерите си криза в машинизиранато производство на блага и пълното разст- *

'В .  В а с и л е в .  Българо-британски финансови и търговски отношения по време на световната 
икономическа криза (1929-1933)- В: Българо-английски отношения в ново и най-ново време. С., 
1967,45-103; Л. Б е р о в. Стопанска политика на правителството на Народния блок.- ИПр, 1963, № 
3 244-273; С ъ щ и я т .  Стопанска история. С., 1994, 506-511; Г. Н а у м о в. Селското движение в 
България. 1929-1934. С., 1975, 286 с. С ъ щ и я т. Антикризисна законодателна дейност на Народния 
блок (1931-1934).- ИПр, 1973, № 6, 53-67; Д. П е т р о в а. БЗНС през периода на икономическата 
криза. 1929-1934. С., 1979, 309 с.; Икономиката на България до социалистическата революция. С„ 
1989,460-470.
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ройство в потреблението им оспорват поетия преди три четвърти век път. Мне
нието на политическия и на стопанския елит се разделя полярно. Едното тече
ние, излъчено политически от Земеделския съюз, настоява за реабилитация 
на селското стопанство, за пренасочване държавните грижи от кретащата, 
въпреки десетилетията преферениции, промишленост към поминъка на 80 % 
от населението на страната. Подкрепата трябва да бъде дозирана, съобразена 
с намалелите през депресията финансови възможности на бюджета. Покрови
телствани вече ще бъдат само онези промишлени клонове, които черпят ресур
сите си от българското земеделие и животновъдство. Останалите "паразитира- 
щи" индустрии трябва да се лишат от "държавната патерица" и сами да поемат 
бремето на развитието си. Ударението в стопанската програма на това течение 
се пада върху преструктурирането на селското стопанство от зърнопроизвод- 
ство към технически култури и животновъдство. Нашето земеделие не разпола
га с капиталите и механизацията, необходими за едно конкурентно производст
во на зърнени храни. Качеството и рандеманът от единица площ далече отстъп
ват на канадското, аржентинското или американското жито. При това положение 
нашият земеделец ще трябва да се ориентира към по-доходоносните култури, 
които ще снабдят промишлеността ни със суровини. Като пример се сочат 
памукът и конопът, отглеждането на които би спестило почти 1 млрд.лв. в 
пасивното перо на външната ни търговия. За убедително доказателство се при
вежда и опитът с тютюна и розовото масло, "колониални" стоки, даващи над 
50 % от приходите на българския износ след войните. Принадлежащи към това 
"аграрно" течение наред с БЗНС са либералите, левият сектор на центъра около 
Радикалната партия, части от демократите и крайната десница на Цанков и 
ПК "Звено". Този странен политически букет, конгломерат от най-различни идей
ни платформи и виждания, е обединен в общото си убеждение от необходимост
та от завой в стопанската линия на развитие. На негова страна са модерните 
теории за засилване държавната намеса в икономиката, за стопанска автархия 
и дефицитно финансиране. Без да е аграристка, налагащата се тогава идейна 
насока в света на българска почва издува платната именно на това течение.

"Традиционалистите" са значително по-малобройни. Последните мохикани 
на "либерализма" са групирани около Сговора на Ляпчев и като че ли умират 
със смъртта на духовния си лидер през 1933 г. Подобни виждания имат десница
та на Демократическата партия и някои единици от националлиберапите. За 
тях държавата не трябва да дезертира от досегашната си политика. Жертвите 
в подкрепа на промишлеността са толкова големи, че не си струва да бъдат 
зачерквани с лека ръка при първото сериозно препятствие. Макар "паразитна" 
българската индустрия е успяла да засити голям дял от вътрешното търсене и 
така облекчава вноса. Представете си, твърдят "традиционалистите", какво 
би станало ако я нямаше нашата текстилна, сапунена, циментова или захарна 
промишленост. Без тях страната ни трябваше да отделя ежегодно поне още 
2 -3  млрд.лв. в конвертируеми валути за внос в момент, когато едва намира 
девизи за обслужване на външния си дълг. Ето защо подкрепата трябва да се 
запази и разшири. Липсва обаче визията в каква посока да се "насочи" индуст
рията. "Традиционалистите" споделят необходимостта от превръщане на селс
кото стопанство в суровинна база, но не успяват да опишат какви корекции 
трябва да претърпи държавната стратегия по отношение на промишлеността.
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Макар характеризирано като "либерално" и това течение е твърде далеч от 
класическата икономическа теория. Интервенизмът като негов главен белег 
го причислява по-скоро към антиортодоксалните школи и засяга големия въпрос 
за липсата на истинско либерално течение сред българската стопанска мисъл. 
Проблемът е твърде необятен и встрани от настоящата тема, за да се задълбо
чавам в него. Смятам обаче, че икономическата историография е все още длъж
ница в осветляването му.

От средата на 20-те години страната се управлява от ортодоксално настрое
ния в икономйческо отношение Демократически сговор. Министър-председате
лят Ан.Ляпчев продължава следваната до тогава политика на държавно подпо
магане на индустрията. Протекцията дори е засилена. През 1926 г. с изменение 
на митническата тарифа са повишени вносните мита на редица артикули. Две 
години по-късно е приет и нов Закон за насърчение на местната индустрия 
(ЗИМИ). Косвен положителен ефект върху промишлеността дават и двата зае
ма, сключени под гаранцията на Обществото на народите (ОН). Те привличат 
след себе си и значителен обем частни капитали, оживили кредитирането на 
стопанството. Тътенът на световната криза през 1929-1930 г. обаче принуждава 
дори "ортодоксалния" Ляпчев да предприеме известни стеснителни мерки. Въз
приетият от него принцип на "преситени" отрасли de facto поставя ограничение 
пред инвестициите в промишлеността 2.

"Аграрното" течение добива очертания успоредно с идването на власт на 
Народния блок. Четирипартийната коалиция е състои предимно от антиортодок- 
сални (под "ортодоксално течение" икономическата теория разбира привърже
ниците на класическата либерална икономика) политически субекти. Единият 
от водещите стълбове в коалицията -  БЗНС се опитва да приложи идеите си 
за преструктуриране на българския стопански модел още в началото на 20-те 
години. Върнали се на власт след едно десетилетие земеделците отново насоч
ват своята енергия по посока на селото. Кризата и политическата конюнктура 
са моторът на еволюцията, протекла сред техните коалиционни партньори. Зна
чителни части от "буржоазните" Демократическа и Националлиберална партия 
също възприемат идеята за преместване ударението в икономическия живот 
от индустрията към земеделието. Социалната им структура и техните досегаш
ни възгледи ги превръщат в коректив на някои крайни идеи на БЗНС. Изградена
та симбиоза ражда едно ново течение в българската стопанска мисъл и прак
тика, придобило доминиращи позиции в годините до Втората световна война. 
От "доведено дете" селското стопанство израства, ако не в първостепенен 
приоритет, то поне в равностоен стопански отрасъл.

Докато за земеделците принадлежността им към новото течение е следствие 
от определени идейни позиции, то за останалите партньори в Народния блок 
тя е продукт на специфичните стопански изменения, настъпили заедно с Голя
мата депресия. Макар и световен феномен депресията има и свое българско 
лице. У нас тя е криза на неустойчивото развитие. За изминалите пет десетиле
тия на свободен живот страната ни не успява да изгради стабилна стопанска 
структура. Вече стана дума за значителните жертви, които държавата дава,

2Л. С п а с о в .  Стопанската и социална политика на сговористките правителства 1 9 2 3 -1 9 3 1 В: 
Проблеми на новата и най-новата стопанска и културна история на България. С., 1992, 211-215.
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за да подкрепи зараждането на родната промишленост. Резултатът обаче е 
далеч от желания. Макар по темпове на растеж България да се нарежда на 
едно от първите места в Европа в абсолютни числа брутният вътрешен продукт 
е съизмерим единствено с този на съседните ни държави. Преобладават дреб
ните предприятия от занаятчийски тип. Техническата съоръженост и нормата 
на инвестиции са съвсем ниски. Продуктът трудно издържа конкуренцията на 
чуждите фабрикати и се утвърждава на местния пазар благодарение на протек- 
ционистичните мерки. Основният стопански отрасъл -  селското стопанство -  
също не навлиза в интензивна фаза. Увеличаването на продукцията е резултат 
предимно на екстензивни фактори като труд и усвояване на нови обработваеми 
площи. Машинизирането, използването на изкуствени торове или типизирането 
на продукцията остават почти непознати. Земеделските ни продукти са неконку
рентно способни въпреки идеалните природни дадености на страната. Селското 
стопанство продължава да се развива откъснато и някак си дори паралелно с 
пазара.

Процесът на преход от полуфеодално към пазарно стопанство е много дълъг. 
На практика той така и не завършва до 1944 г. въпреки значителния напредък 
на българската икономика. Слабата капитапова и техническа въоръженост, 
липсата на комуникационна инфраструктура и природни ресурси поставят на
родното ни стопанство трайно в икономическата периферия на Европа. Клима
тичните дадености не са използвани рационално за постигането на земеделски 
излишък във външната ни търговия, който да акумулира средства за развитието 
и на промишленост, В края на века политическият ни елит избира различен път 
на развитие -  с цената на една засилена държавна намеса да се създаде и 
отгледа национална индустрия. Изследването на проф. Л.Беров за резултатите 
от протекционизма на Балканите ясно показва, че гонените цели не са постиг
нати 3. По думите на М.фридман "т.нар. "прохождащи" [индустрии] никога не 
порастват. Веднъж въведени тарифите рядко се премахват"4.

За разлика от развитите индустриални държави, където сривът е предхождан 
от значителен период на експанзия, у нас икономическият ландшафт след вой
ните е белязан от кризисни явления, прекъснати от кратко двугодишно оживле
ние (1926-1928). Депресията идва само, за да доизостри хроничната латентна 
криза, в която се намира стопанството ни. Тя стеснява хоризонта на избор 
пред политическия елит и поставя с небивала до този момент острота въпроса 
за външните държавни дългове. Огромните анюитети и амортизации по задъл
женията преподреждат приоритетите на правителството. Нетърпящите отлагане 
проблеми с липсата на достатъчен ресурс и налични чужди девизи, в които се 
плащат дълговете, принуждават кабинетите на Малинов и Мушанов да вложат 
цялата си енергия в тяхното решаване. Въпроси като стопанска стратегия, пре
ориентация и превъоръжаване на икономиката остават на заден план. Всички 
мерки са насочени към омекотяване на дълговия проблем. Стига се дори до 
там, че цялата външна политика се композира върху стопанския коловоз. Тези 
събития просто принуждават "буржоазните" съставки на управляващата коали
ция да прегърнат аграристичните възгледи на земеделските си партньори.

3 Протекционизъм и конкуренция на Балканите. С., 1989, 85-96.
4 М. ф р и д м а н ,  Р. ф р и д м а н .  Свободата на избор. Лична декларация. С., 1997, с.90.

4 Исторически преглед, кн. 1-2/1999 49



Сметката е много проста. В края на 20-те години държавният бюджет заедно 
с този на железниците е от порядъка на 7-7.5 млрд.лв. Почти 20 % от него са 
насочени към погасяване на външните задължения. В условията на всеобща 
стопанска стагнация обаче приходите от данъци намаляват. Постепенно бюдже
тът се свива до 5.5 млрд. през 1933-1934 финансова година. Погашенията по 
външните задължения обаче, според постигнатите договорености с кредиторите 
от края на 20-те, трябва да останат в същия размер, а от 1933 г. -  дори да 
нараснат.

Другата страна на монетата е т.нар. девизен проблем. Заемите са деномини- 
рани в свободни за арбитриране валути (конвертируеми валути), които страната 
ни може да добие само от положително салдо на външната търговия. Сривът 
на цените на основните ни износни артикули -  зърнени храни, тютюн или яйца 
-  означава, че България трябва да изнася три-четири пъти повече, за да добива 
същия обем девизи. Немалка част от тях трябва да се отделят за внос на 
суровини и фабрикати, за нуждите на нашите легации, за българските студенти 
в чужбина.

Пътищата пред правителството на Народния блок са само два -  девалвация 
на лева, чрез намаляване на златното му покритие, или предприемането на 
пакет от класически мерки -  уравновесяване на бюджета, ревалоризиране на 
външните задължения, намаляване на вноса и увеличаване на износа. На прак
тика обаче Малинов, а по-късно и Мушанов не разполагат с никакъв избор. 
Девалвацията е изключена като средство по две причини -  след изживяната 
наскоро хиперинфлация обществото няма да приеме подобно "лекарство" и 
по-важното, кредиторите, разполагащи със значително влияние върху вземани
те в София икономически решения, не биха допуснали подобно поведение 5 6. 
Евентуалното намаляване на определеното със закон златно покритие на лева 
би оскъпило неколкократно тежестта на деноминирания в конвертируеми валути 
външен дълг.

Под "настойничеството" на клуба на кредиторите -  финансовият комитет на 
ОН, Блокът залага на икономическата ортодоксия. Предприета е мащабна прог
рама по ограничаването на разходите. Още през есента на 1931 г. са намалени 
заплатите и пенсиите. Със специален закон са съкратени окръжните админист
ративни тела. Всички държавни строежи са замразени, като се финансира само 
довършването на най-напредналите от тях. С цел увеличаване приходите по 
бюджета се провежда данъчна реформа. Налозите върху стопанската дейност 
нарастват значително. Постепенно са ограничени митническите преференции 
за промишлеността по ЗНМИ. Огромни усилия са хвърлени и в предоговаряне 
на външните ни задължения. Правителството се опитва да разсрочи и намали

5 Смея да не се съглася напълно с изказаното от Р. А в р а м о в  становище (Преструктуриране и 
приватизация на банковата система -  поуки от минапото,- Банки. Инвестиции. Пари. 1935, прил., 
с.5), че споменът за хиперинфлацияТа "не е залегнал така дълбоко и не предизвиква такова решително 
отхвърляне като в Германия". Вярно е, че "България е страна на лоши длъжници и инфлационният 
изход е бил винаги привлекателен", но не бива да се пренебрегват реалните страхове от развихрянето 
на нова инфлационна спирала по-малко от десетилетие след предходната. Показателно в това отно
шение е, че дори в 1936 г., дълго след отшумяването на депресията, отговорните фактори се чувстват 
задължени системно да отхвърлят пробиващите в пресата слухове за едно проинфлацйонно решение.
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погашенията си и да издейства трансферите да се извършват в лева, а не в 
конвертируеми валути. Постигнато е облекчение, достигнало през 1934-1935 г. 
до 15 % трансфер по дължимите суми. Извършват се и някои обратни изкупува
ния. Това свежда ефективната лихва по следвоенните заеми от 7-7.5 на 2.2 %, а 
тази по предвоенните -  до 0.6-0.9 %. фискалният трансфер е свит от 21 на 4 % 
от бюджетните приходи6.

Структурата на стопанските приоритети също се нагажда към новите условия. 
Държавата не в състояние повече да протежира носещата ниски дивиденти 
промишленост. Значителните преференции, ползвани по закона от 1928 г., са 
за сметка на изпразнения бюджет, а Мушанов и финансовият министър Стефа
нов правят всичко възможно, за да го уравновесят. На страниците на научната 
периодика се провежда един твърде показателен за шестващите настроения 
спор. Началникът на отделението за индустрия и занаяти при Министерството 
на търговията, промишлеността и труда (МТПТ) д-р Димо Тодоров изчислява, 
че жертвите на държавата за индустрията отдавна са надхвърлили 1 млрд.лв., 
без да се смятат загубите от безмитен внос. Само за 1931 г. те са 945 млн.лв., 
а за 1932 г. -  780 млн.7 Изнесените от него данни предизвикват оживена диску
сия в пресата и в научната периодика. В нея се включват д-р Лещов във "Време", 
д-р Ив.Гъбенски в "Мир" и д-р Ломов в "Известия на каучуковата индустрия". 
Гласовете в подкрепа на запазване протекционистичния режим остават изоли
рани8.

Изразеното становище на подобен меродавен фактор дава ясна представа 
за настроенията сред управляващите. В няколко статии д-р Тодоров и главният 
експерт при МТПТ д-р 3. Генов изразяват становището на ведомството по бъде
щата роля на индустрията в националния стопански организъм. Промишле
ността "трябва да се ориентира към туземното земеделие", с което да се до
пълват взаимно. Препоръчва се диференциация при отпускането на облаги като 
се предпочитат заведения, използващи местни суровини (60—70 %) или са ориен
тирани към експорт. Наложително е изменение на чл.2 и 4 от ЗНМИ, по които 
са създадени малки и неконкурентноспособни предприятия. Набляга се на по- 
тясната връзка между земеделие и индустрия. Тъй като 30 % от вноса са про
мишлени суровини -  кожи, лен, памук, вълна, коноп -  при осъществяването на 
преструктуриране на селското стопанство търговският баланс може да бъде 
облекчен с 1.164 млрд.лв.9

Скицираната нова ориентация на стопанството ни има две основни измерения 
— трансформация на земеделието и обвързването му с промишлеността, от 
една страна, както и ограничаване на индустриалния протекционизъм, от друга.

* Н. С т о я н о в .  Настъпилата промяна от 1.IX.1934 г. в службата на външните ни държавни 
заеми.- Списание на Българското историческо дружество (СпБИ Д), г.34,1935, № 1, с.41; С ъ щ и я т. 
Репарации и междусъюзни дългове. Български държавни дългове. С., 1933,196 с.

7 Д. T о д о р о в. По въпроса за жертвите, давани на насърдчаваните индустрии.- Известия и 
стопански архив при Министерството на търговията, промишлеността и труда (ИСА МТПТ), г.12 
1933, № 13-14, 611-617.

‘ Л о м о в .  Жертвите на държавата за насърдчаваната индустрия -  Известия на каучуковата 
индустрия и търговия. Г.1, 1933, № 3, 34-37.

9 3. Г е н о в. Положението на някои индустрии в България през 1930-1931 -  ИСА МТПТ, г.11, 
1932, № 15-16,481-517. Д. Т о д ο р о в. Насърдчаваните индустрии и индустриалната политика на 
България,- Стопанска мисъл, г .3 ,1933, № 4, 31 -76.
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Индустриална политика
Както се спомена и по-горе, още Д.Мишайков като министър на промишле

ността възприема от средата на 1930 г. политика на ограничаване на раздава
ните облаги за нови предприятия в т.нар. "преситени браншове". Усилията му 
се продължават от наследилия го Г.Петров. При него новият курс добива своите 
окончателни контури -  в промишления сектор той се гради върху засилване на 
държавното регламентиране и редуциране на преференциите.

Разширяването на държавната намеса дава резултати още в първите стъпки 
на Народния блок. През септември 1931 г. се възстановява Главното комисарст
во по продоволствието, предвидено със Закона за облекчаване на продоволст
вието и намаляване на скъпотията от 1924 г. То нормира вече цените не само 
на продоволствените, но и на индустриалните стоки. С няколко заповеди на 
главния комисар се определя продажната стойност на захарта, цимента, сапуна, 
газта, гвоздеите и др. Максимално допустимата разлика между цените на едро 
и дребно става 10 %. Продавачите се задължават да поставят етикети със 
стойността върху стоките 10 11. Още в своя манифест Народният блок обещава 
"държавна регламентация на картелите"11. Поради слабата покупателна способ
ност и ограничените нужди на населението често една-две фабрики са доста
тъчни, за да се пресити пазарът и има добри условия за картелизиране на 
промишлеността. Въпреки това същинските тръстове у нас са не повече от 
ш ест-седем12. Приетият Закон за контрол върху картелите и монополните цени 
(ЗККМЦ) забранява поддържането на "неоправдано високи цени", "ограничава
нето на производството и пласмента му с цел увеличаване на цените" или 
въобще "по друг начин да се засягат интересите на народното стопанство". 
Всеки месец индустриалците трябва да дават сведения за производствените 
си разходи и да допускат проверка на техните търговски книги. Въвежда се 
регистрация на картелните заведения от специален орган при МТПТ 13.

Със ЗККМЦ България става третата страна в Европа след Германия и Нор
вегия с антитръстово законодателство. На практика обаче законът не се прилага 
поради "откритото саботиране...и съзнателното забавяне" на изпълнението му 
от стопанските среди. Появата на нов антикартелен акт през 1936 г. показва, 
че предният не изиграва възлаганата му роля 14.

Ограничаването на индустриалния протекционизъм започва с увеличаване 
на адвалорната такса върху безмитния внос на суровини и машини от 3 на 8 - 
25 %. Следват още две повишения на таксата, достигнала през пролетта на 
1933 г. 10—60 %. Максимално допустимата печалба на единствени в бранша 
насърчавани предприятия се свива от 20 на 10 %, а по-късно и на 5 %. С

10 Държавен вестник, г.53, бр.145,17. септ.1931; Пак там, бр.148,29септ.1931; Пак там, бр.184, 6 
ноем.1931.

11 Радикал, г.25, бр.47, 12 юни 1931.
12 к. Б о б ч е в, г.-СпБ\лд, г .31,1932, ι, 44-45;

По-различна оценка на съществуващите монополи дава проф. Л .Беров вж. Л . Б е р о в. Картелите в 
българската индустрия.- Планово стопанство, 1951, № 5, 244-273; С ъ щ и я т .  Към въпроса за 
монополистическите организации в България.- Икономическа мисъл, 1958, № 7, 68-80.

13 Държавен вестник, г.53, бр.220, 23 дек.1931.
14 Д. Т о ш е в. Индустриалната политика на България след Първата световна война. Варна, 1943, 

с.83.
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нововъведената сточна тарифа от БДЖ на практика отпадат и облагите при 
превоз на стоки и суровини по държавните железници. Комисията за суровите 
материали при МТПТ възприема политика на все по-голямо съкращаване на 
списъка на "безмитно" допусканите сурови и други материали за индустрията 
от 1200 на 750. От него са извадени конопът, сусамът, маслодайните семена и 
др.15 Заедно със свиването на ползваните от промишлеността облаги по 
фискални съображения се прибягва до постепенно повишаване на данъчната 
тежест върху индустрията. Законът за изменение и допълнение на Закона за 
приходите повишава данъка върху дружествата от 7-15 на 16-32 %. Законът 
за засилване на държавните приходи въвежда редица нови данъци и такси 16. 
Постепенно, но непрекъснато в годините на кризата данъчната тежест се 
прехвърля от селото към града 17.

Разпределение на данъците на глава от населението (в %)

Г одина 1930-1931 1931-1932 1932-1933 1934 (9м.)

Град 54.6-61.4 57.5-64.2 59.7-66.2 61-68.3
Село 38.6-45.4 35.8-42.5 33.8-40.3 31.7-39

Връх на възприетата линия е изготвеният през 1933 г. от МТПТ законопроект 
за индустрията. С него се отменя действието на ЗНМИ. Проектът дава право 
на министерството да проучва условията за организацията на фабриките в 
техническо и стопанско отношение, да предписва задължителни промишлени 
методи и определено качество на индустриалците, да налага специализация 
на предприятията и да координира производството им. фабриките могат да 
бъдат заставяни да приемат определено количество квалифицирана работна 
ръка, както и да се грижат за задоволяване нуждите с горива и суровини от 
местен произход чрез задължителни договори между производители и индуст
риалци. Отговарящите на тези завишени изисквания заведения получават общи 
и специални облаги -  безмитен внос на основни суровини и скъпа техника (с 
цена над 1.35 млн.лв.!), облекчен превоз по БДЖ с изключение на готова про
дукция и горива. На практика преференциите са достъпни единствено за пред
приятия, преработващи родни сурови материали, и за няколко групи от ме
талната индустрия. Повече от половината от насърчаваната досега промишле
ност е оставена извън облагите по проекта. Ето защо той е посрещнат изключи
телно остро от стопанските среди. "Известия на каучуковата индустрия и търго
вия" го определя като "носещ смърт на индустрията". Списанието на икономи
ческото дружество е още по-крайно -  проектът е "едно връщане на н а ш е т о  
стопанско законодателство с десетки години назад". Ако се отърсим от прози
ращата пристрастност на оценките обаче ще забележим няколко нови положи

15 К. Б о б ч е в. Стопанската политика на България през 1931 г .-  СпБИД, г.31 ,1932, № 1,45-46. 
С ъ щ и я т .  Стопанската политика на България през 1933 г .-  СпБИД, г.ЗЗ, 1934, № 1,44-45.

16 Държавен вестник, г. 54, бр.278, 13 март 1933. Пак там, г.55, бр.68, 28 юни 1933.
17 С т. С п а с ч и е в, А. Ю. Т о т е в. Предварителни резултати от опита за установяване разпределе

нието на данъчната тежест върху отделните групи в България.- Трудове на Статистическия институт 
за социални проучвания при Софийския държавен университет (Тр СИСП СДУ), 1935, № 2, 96-110.
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телни момента -  наред с внасянето на значителен пазарен елемент в индустрия
та ни се извършва регламентация на техническото й превъоръжаване и оборуд
ване. Срещайки сериозна съпротива, МТПТ оттегля проекта за доработване, 
но последвалата през 1934 г. политическа криза и смяната на правителството 
отлагат прилагането му с цели две години. Наредбата-закон за индустрията 
се приема от кабинета на Г.Кьосеиванов през август 1936 г.18

Макар и косвено влиянието на девизната политика на БНБ върху промишле
ността е много голямо. С изменение на Закона за търговията с външни платежни 
средства и на серия от наредби на централния емисионен институт е разширен 
монополът върху обмена на чужди девизи. Забранява се отпускането им за 
внос на луксозни стоки. През 1932 г. БНБ добива правото да отпуска до 50 % 
от предоставената през предната година валута за внос на стоки. Въпреки че 
ограниченото отпускане на девизи се отразява негативно върху индустрията, 
ефектът му е компенсиран от отпадането на конкуренцията поради намаляване 
на вноса. Макар и лишена от досегашното си насърчение по фискални подбуди 
родната промишленост запазва и дори разширява монополното си положение 
на вътрешния пазар. Освободеното пространство започва да се запълва от 
местните производители, което им позволява по-леко да преживеят кризисното 
свиване на потреблението. За да не доведе и тази преференция до изкривяване 
и "опаразитяване" на някой браншове, правителството прибягва до друг коректив 
във външнотърговската си политика. Сключените от Блока и деветнадесетомай- 
ци договори с Германия, Чехословашко, Югославия и Италия предоставят мит
нически облекчения за редица вносни стоки. От общо 595 позиции по българ
ската тарифа договорът с Берлин намалява митата по 60 от тях, този с Прага -  
по 30, с Рим -  по 36, с Белград -  по 8, а спогодбата с Турция -  по 5 19.

На пръв поглед политиката на Народния блок по отношение на промишленост
та е изтъкана от противоречия -  с едната ръка се отнемат преференции, поставя 
се лимит на отпусканите девизи, предоставят се митнически облекчения за 
някой чужди вносни стоки, а с друга -  се огражда вътрешният пазар с почти 
непробиваема митническа бариера. Оценката може да се направи само чрез 
претегляне резултатите от тези разминаващи се стопански линии. Девизната 
политика на БНБ, съпътствана от системата на клиринги и контингенти, разширя
ва местния пазар, стагнирал през кризата. Валутните контингенти не огранича
ват съществено промишлените предприятия, защото при изчерпването им те 
могат да се възползват от частните компенсации. Това обяснява ръста в зае
тостта при намаляване броя на насърчаваните заведения, физическият обем 
на продукцията се свива, но кривата на спада е мека. Ето защо ще бъде преси
лено да се говори за същинска депресия в българската индустрия през 1929- 
1935 г.20 По-удачният термин би бил "ограничена рецесия".

,β К. Б о 6 ч е в. Стопанската политика на България през 1931 г ,-  СпБИ Д, г.ЗЗ, 1934, № 1,46-47; 
Д. Т о ш е в. Цит.съч., 47 с.; Законопроектът за индустрията -  Известия на каучуковата индустрия и 
търговия. Γ.1. 1933, № 1,6-7; В л. М и г е в. Към въпроса за стопанската политика на кабинетите на 
Г.Кьосеиванов (ноември 1935-септември 1939 г.).- В: Проблеми на новата и най-новата стопанска 
и културна история на България. С., 1992, 217-237.

19 Протекционизъм и конкуренция на Балканите. С., 1989.
20 К р. М у т а ф о в. Световната стопанска криза. С., 1940, с.210.
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Параметри на насърчаваната индустрия

Година 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935
Насърчавани 
заведения (бр.) 1164 1260 1198 1144 148 1118 979
Заети лица (бр.) 38 251 32 046 35 525 37 112 35 806 36 393 35 551
Производство
(млрд.лв.) 7.949 6.886 6.092 5.875 5.247 5.346 5.376

Ограниченият внос не затлачва модернизацията на промишлеността ни. В 
края на кризата мощността на двигателите се покачва с 36 % в сравнение с 
1929 г. Електрифицирането нараства значително. От 22 % двигатели на ток 
през 1929 г. в 1936 г. те са вече 30 %. Делът на местното производство в 
общата консумация на индустриални произведения надвишава 65 %. Засилва 
се концентрацията. Предприятията с до 50 заети лица от 1532 в 1926 г. стават 
1267 през 1934 г., а тези с над 50 души -  от 262 на 313. Средният годишен темп 
на нарастване на промишленото производство за 1932-1937 г. е 5.2 % при 5.3 
% през 1938-1941 г. и 7.7 % през 1922-1931 г.21

Производство на насърчавана индустрия в млн.лв. (1929-1937)

21 Б. Н е д к о в. Развитие на българската финансова система през последното десетилетие.- Тр 
СИСП СДУ, 1937, № 3-4, 1-212; Л. Б е р о в. Развитие на индустрията в България през периода 
1878-1944 г .-  Икономика, 1990, № 9, 27-31; Трите графики са съставени по: Статистически годишник 
на Царство България. С., 1939.
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Местата индустрия повишава производството си за сметка на намаления 
внос. Най-силен импулс получава памукотекстилната промишленост. Вносът 
на текстили като дял от целия импорт на страната спада от 26.7 % през 1928 г. 
на 6.7 % в 1935 г. През 1932 г. БНБ ограничава вноса на картон, хартия и изделия
та от тях чрез въвеждането на предварителни разрешения от централната банка. 
Това влива оживление в българската хартиена промишленост. Аналогично е 
положението и в стъкларската индустрия. Поради падане на консумативните 
възможности кризата е най-силна в хранително-вкусовия отрасъл (производст
вото на захар, алкохол, бира и мелничарството). Влияние в тази насока имат 
както ниските цени на зърнените храни, така и въвеждането на монопол върху 
търговията им. Ненасърчавани след ЗИМИ от 1928 г. остават само тютюневата, 
строителната и добивната промишленост. Понеже цените на тютюна са също 
зависими от световното търсене, браншът стагнира през кризата, а износът се 
свива. Залежалата продукция се реализира едва със сключената през 1934 г.
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голяма компенсационна сделка. Поради неукротените инфлационни страхове 
сред населението строителната промишленост изживява истински ренесанс 2г.

Темп на растеж на новопостроени сгради (1931-1936) (брой)

12000

31 за 33 34 3S 36

Добивната индустрия на каменни въглища също се справя сравнително добре 
с низходящата конюнктура. Като се изключи временното свиване на продук
цията през 1933 г. в останалите години на кризата има дори растеж на производ
ството. Той става още по-значим на фона на известното съкращаване в потреб
лението на въглища 22 23.

Производство и пласмент на въглища (хил. т)

Г одина 1930 1931 1932 1933 1934 1935
Производство 1 593 1 523 1 761 1 573 1 647 1 659
Пласмент 1 477 1 336 1 546 1 383 1 429 1 529

Ако обобщим, през депресията българската промишленост започва процес 
на отърсване от свръхпротекционизма, развил се след Първата световна война. 
Това е следствие от несъразмерните темпове на растеж през 20-те години и 
на огромните жертви от страна на държавата. Кризата и идейните виждания, 
доминиращи сред управляващия Народен блок, водят до поставянето на род
ната индустрия на една по-конкурентна основа. Митническите бариери пред 
вноса, издигнати поради фискални съображения, правят прехода по-мек и безбо
лезнен за слабо обвързаната ни с пазара промишленост. Независимо от девиз
ните ограничения и оскъдицата на кредити държавата насърчава процеса на 
окрупняване и модернизация на индустрията. Поставена е основата на една 
нова стопанска политика на по-тясното обвързване и хармонизиране на двата 
основни клона на българската икономика. Линията е продължена от наследи
лите Народния блок на държавното кормило деветнадесетомайци. Те и послед

22 Б. Н е д к о в. Цит.съч., с.136.
23 Пак там, с.178.
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валото го правителство на Г.Кьосеиванов създават условия за най-продължи
телния просперитетен период в междувоенната ни история. Темповете на иконо
мически растеж изпреварват не само нашите съседи, но и далече по-развити 
страни. Превъоръжаването на армията и практикуваните все по-широко държав
ни поръчки добавят необходимото търсене към ограничените потребителски 
възможности на пазара ни. Резултатът е известно скъсяване на дистанцията, 
която ни дели като периферия от икономическия център.

Земеделска политика
От Освобождението до 1944 г. селското стопанство е водещият отрасъл в 

България. Въпреки целенасочените десетилетни усилия на държавата промиш
леността не успява да надмине дела на земеделието в националния доход. 
Равнището на родното селско стопанство обаче е далече зад това в развитите 
държави, разполагащи с доста по-лоши от нашите климатични дадености. По 
всеобщата оценка на специалистите в навечерието на Голямата депресия земе
делието се намира в латентна криза, добила само "по-релефни очертания" в 
резултат на световния икономически срив. Основните му недостатъци са него
вата ниска продуктивност и от там -  слабата доходност. То е лишено от капи
тали и е снабдено с мъртъв инвентар. Екстензивната му характеристика се 
допълва от изобилието на работна ръка, която не може да се поеме от слабата 
промишленост. Демографският бум след войните и притокът на няколко стотици 
хиляди бежанци дораздробяват земята и я правят негодна за модерна обработ
ка. Селското стопанство е предимно дребно и в голяма степен самозадоволява
що се. Връзката му с пазара е незначителна като едва 25-30 % от продукцията 
му се насочва към потребителя24.

Такова земеделие очевидно не може да произведе достатъчен експортен 
излишък, който да се насочи към изграждане на национална индустрия -  класи
чески път за модернизиране на редица изоставащи икономики. Пренаселеност- 
та на селското стопанство изкривява неговата структура и автоматично води 
до екстензивно натрупване. При близо 48 % неизползваемост на наличната 
работна ръка в селото дори рационализацията на производството не може да 
подпомогне отрасъла.

От друга страна подобно селско стопанство е повече бреме, отколкото пол
за за националната икономика. Действително то решава проблема с изхран
ването на населението и спестява на държавата задължението да отделя сред
ства за внос на храни, но като водещ отрасъл допринася твърде малко за един 
общостопански растеж. Малкото му неконкурентно на световните пазари произ
водство не стимулира експортното ориентиране на икономиката, а структурата 
на продукцията му пък принуждава промишлеността да запълва суровинните 
си нужди чрез внос.

Пренаселеността и откъснатостта на земеделието са основните проблеми, 
които стоят за решаване пред българския политически и стопански елит. Остро
тата им се приглушава в първите години след войните от необходимостта за 
увеличаване производството и компенсиране на изгубените ценни в икономи

24 Пак там; Я. Μ о л л о в. Днешното състояние на българското земеделие и мероприятията за 
неговото подобрение.-СпБИД, г.29, 1930, № 4,181-212.
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ческо отношение територии. От началото на 30-те години обаче идеята за транс
формация на селското стопанство и свързването му в единен комплекс с индуст
рията започва да си прокарва път. В своята реч в защита на бюджетопроекта 
на Министерството на земеделието и държавните имоти (МЗДИ) Гр.Василев 
за първи път обосновава своята програма за българската земя. Приоритетът в 
нея е трансформация и модернизация на селското стопанство и неговото пазар
но ориентиране 25.

Значителното влияние на Земеделския съюз в спечелилия изборите през 
1931 г. Народен блок води до все по-широкото осъзнаване на необходимостта 
от изменение на структурата на селското стопанство. По страниците на научната 
периодика и на някой партийни издания се разгаря дискусия какви да бъдат 
новите приоритети. Пристрастията на политиците (предимно земеделци) са на 
страната на животновъдството. Водейки се от блестящите резултати, постиг
нати от Дания в последните десетилетия, Д.Гичев като министър на земеделие
то многократно подчертава необходимостта от подсилване на това стопанско 
направление. Вместо нерентабилните зърнени храни площите трябва да се 
засеят с фуражи, което би увеличило животинските произведения -  мляко, 
яйца, сирена, месо. Като пример се сочат значителните успехи в началото на 
30-те години с износа на яйца за швейцарския, австрийския и немския пазар. 
Експортът ни за Италия пък трайно се доминира от закланите и живи птици.

Гласовете на научните среди са в по-различна посока. Според проф. Ат.Яра- 
нов слабост в предлагания подход е, че отново земеделието ще бъде натоваре
но да произвежда евтини животински храни, които можем да си доставим на 
ниски цени от внос. Апелът му за "освобождаване от тази датска психоза" е 
подкрепен с редица доводи. България не разполага с пасищата на северните 
европейски страни. Отдалечеността ни от основните пазари и скритата конку
рентна война, която води с нас Югославия (през територията й преминава почти 
целият ни транзит на животински артикули) защитават една по-различна посока 
на трансформация 26.

Агроспециалистите са разделени на две основни течения. Едните подкрепят 
преориентирането към техническите култури като суровинна база за родната 
индустрия, а другите търсят в плодовете, зеленчуците и някои животински арти
кули бъдещето на едно експортно ориентирано селско стопанство. К.Бобчев и 
Хр.Киряков, главен инспектор в МЗДИ, поддържат първото становище, споде
ляно и от средите на МТПТ. Ат.Яранов пък предлага трансформацията да се 
извърши по посока на зеленчуците и плодовете. проф.Ив.Странски и Я.Моллов 
виждат скотовъдството като водещо направление в селското стопанство 27. 
Делението е до известна степен изкуствено. Общо е убеждението, че трябва 
да се запази един непокътнат минимум площи със зърнени храни, КОИТО ДЗ 
гарантират изхранването на населението. Останалите, заедно с огромното коли

25 Стенографски дневници на XXII ОНС, IV р.с., 64 з, 20 март 1930,1285-1288.
26 А т. Я р а н о в. Нашата земеделска политика,- СпБИД, г.ЗО, 1931, № 1,5-26.
27 Пак там; Ив. С т р а н с к и .  Участието на индустрията в трансформацията на нашето земеделие,- 

Слово, г.12, бр.3710, 7 ноем.1934; Хр. К и р я к о в .  Възможна и необходима ли е трансформация на 
земеделското ни производство. Свищов, 1934, 30 с.; K. Б о б ч е в. Стопанство и стопанска политика 
в България след войната,- СпБИД, г.ЗО, 1931, № 8,469-489; H.B. Д о л и н с к и .  Кризата в българското 
селско стопанство,- СпБИД, г.ЗО, 1931, № 1,27-36.
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чество угари, могат да се пренасочат към производството на по-доходоносни 
артикули. Проф. Н.Долински се опитва да изчисли рентабилността от различ
ните земеделски произведения в зависимост от размера на стопанствата. За 
най-големите от тях -  тези межди 300 и 1000 дка се препоръчва запазване на 
зърнопроизводството, което трябва да се механизира. Стопанствата под тази 
граница могат успешно да се специализират в отглеждането на маслодайни и 
индустриални култури, както и на плодове и зеленчуци 2в.

Министерството на земеделието и държавните имоти въпреки пристрастията 
на своя титуляр прилага комбиниране на различните възможности. Убедено в 
необходимостта от трансформация на селското стопанство то насочва усилията 
си едновременно към формирането на суровинна база за индустрията и към 
експортното ориентиране на земеделието чрез по-доходни и конкурентни навън 
култури.

През 1932 г. се приемат Законът за насърчаване сеенето на захарно цвекло 
и производството на захар, Законът за урегулиране цените на розовия цвят, 
Законът за вината, спиртните напитки и оцета и Законът за подпомагане на 
оризопроизводителите в България. Със специално постановление Министерс
кият съвет възлага на Българската земеделска банка да изкупи чрез кредитира
ните от нея кооперации по твърди цени пашкулите и тютюна, за които е въведена 
и премия от 20 %. По предложение на министъра на земеделието се спира 
безмитният внос на сусам, фъстъци, коноп, маслодайни семена и др. Чрез 
Закона за картелите и монополните цени се стимулира потреблението на местни 
сурови продукти 28 29. На БЗБ е възложено да снабдява с петрол и безмитен 
газьол използваните в земеделието трактори и машини 30. Броени дни преди 
военния преврат Народното събрание гласува Закон за насърчение на градинар
ството 31.

Данните още за следващата 1933 г. показват резултата от посочените усилия. 
От 913 130 квинтала производството на технически култури достига 1 314 233. 
Прогрес се отбелязва в овощарството и градинарството. Засетите с памук 
площи надхвърлят планираните от МЗДИ размери и възлизат на 267 000 дка 
при едва 50 618 през 1931 г. Конопените и ленените ниви също се удвояват. 
Конопът се настанява трайно като важна култура за Т.Пазарджишка и Свищов
ска околия 32. Успехите при влакнодайните култури се дължат на по-високите 
нормирани цени на продуктите им и на държавната подкрепа за строежа на 
топилни и съоръжения за почистване на влакнодайните семена. Единствено 
отглеждането на захарно цвекло през 1933 г. се проваля поради разногласията 
със захарния картел33. Прирастът в заетата с лозя, ябълкови и сливови дървета 
площ е сравнително ограничен -  около 6 %, но делът им в износа на страната 
се увеличава с 26 %. Само при гроздето растежът през 1934 спрямо предход

28 Н . Д о л и н с к и .  Цит.съч., 27-36.
29 Ь. П 6В. Положението на земеделието.- СпБИД, г.32, 1933, № 5, 315-322; Г . С а р ъ -

и л и е в .  Стопанското положение на България през 1933 г. С., 1934, 12-14.
30 К. Б о б ч е в. Стопанската политика на България през 1933 г .-  СпБИД, г.ЗЗ, 1934, № 1,40-59.
31 А с. Ч а к а л о в. Стопанската политика на България през 1934 г .-  СпБИД, г.34, 1935, № 1 ,3 3 - 

44.
32 Б. Я н ч у л е в. Положението на земеделието.- СпБИД, г.ЗЗ, 1934, № 8, 519-527.
33 Г. С а р ъ и л и е в. Цит.съч., 12-14.
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ната година надвишава 30 %. Цифрите на износа на продукти на животновъдст
вото също растат. Единствено при птицевъдството и яйцата поради променена 
пазарна конюнктура и допълнителни рестрикции (маркиране на яйцата, повиша
ване вносните мита и затруднен транзит през Югославия) има известно свиване34.

Разглеждайки насоките на развитие на селското стопанство обаче трябва 
да се подчертае, че трансформацията не е водещият процес. Действително 
през годините на депресията идеята за преструктуриране на земеделието се 
налага като изход от очерталите се проблеми. Рационализацията на производст
вото и обвързването му с пазара отстъпват на въпроса за подпомагане на бедст
ващото земеделско население. Още в началните месеци на кризата държавата 
поема ролята на ресьор, омекотяващ удара от срива в цените на първичните 
продукти. Огромният процент на заетото в селското стопанство население (над 
80 %) не позволява на Народния блок да насочи всичките си усилия в посока 
на трансформацията на земеделието. За правителството на Мушанов рациона
лизацията е важно условие за бъдещия стабилен икономически растеж, но 
нетърпящият отлагане проблем е облекчаване положението на селото. За реша
ването на тази задача Блокът прибягва до субсидиране изкупната цена на зър
нените храни, от една страна, и пряко подпомагане на земеделците чрез данъч
на амнистия и преструктуриране на частните задължения, от друга.

Кабинетът на Народния блок заварва създадената през 1930 г. от Ан.Ляпчев 
Дирекция за закупуване и износ на зърнени храни (ДЗИЗХ). Тя е натоварена 
да изкупува на по-високи от пазарните цени реколтата от пшеница, ръж, цареви
ца, ечемик, овес и просо. Половината от сумата (за останалите храни -  една 
четвърт) от покупката на житото се плаща в пари, а за остатъка се дават данъчни 
бонове. Продължаващият спад на цените на световните пазари прави определе
ните още през есента на 1930 г. изкупни стойности невъзможни за поддържане 
от държавата. Натрупаните загуби заплашват стабилността на бюджета. Макар 
и с нежелание през август 1931 г. правителството сваля изкупните цени франко 
Бургас и Варна. Изтичането през октомври на срока за действие на ДЗИЗХ е 
повод за преоформяне на цялата дирекционна система. Плащането на закупени
те храни вече става 70 % в кеш, а с останалите 30 % в бонове могат да бъдат 
посрещнати по-голям кръг данъци. С редица наредби въз основа на изменения 
закон се въвежда монополен режим за пшеницата и ръжта. Мелниците са 
задължени да се снабдяват само от Дирекцията по определени твърди цени. 
Въвежда се премия от 50 ст. на килограм изнесена царевица. Слабата реколта 
от 1932 г. изправя практикуваната дирекционна система на ръба на фалита. 
Натрупаните загуби на хазната достигат 1.1 млрд.лв. За да компенсира дефици
тите държавата възприема облепването на хляба с таксови марки от по 1 лв. на 
кг. типов и 1.60 лв. луксозен. Създава с е  ф о н д  к ъ м  Б З Б ,  к о й т о  о с в е н  о т  х л е б н и т е  
марки се акумулира и от таксите върху търговията с брашна, хляб и тестени 
произведения. Повторно е намалена изкупната цена на зърнените храни 35.

Определянето на цената франко Варна или Бургас е слабост, защото произво
дителят получава с по 11-34 ст. по-малко в зависимост от отдалечеността му

34 Б. Я н ч у л е в. Положението на земеделието,- СпБИД, т.33, 1934, № 8, 519-527.
35Н . К а м е н а р о в .  Стопанските резултати от прилагането на ЗЗИЗХ,- Стопанска мисъл, г.2, 

1931, № 3,118-129; С ъ щ и я т ,  финансови и стопански резултати от дейността на ДЗИЗХ,-Стопанска 
мисъл, г.З, 1932, № 2, 164-175; С. К а ш е в. Житната търговия в България. С., 1937, 291 с.
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от Черно море. Паритетните бази биха могли да бъдат определени по-умело 
чрез включването и на някои дунавски пристанища. Друг недостатък на прилага
ната през депресията дирекционна система е постепенното изоставяне на пър
воначалната цел -  подпомагането на бедните селяни. Тя е заменена от жела
нието за изкупуване на цялата реколта. Ограничените финансови възможност^ 
на бюджета, при стремеж за свиване на дефицита, не издържат дълго на прила
ганото повсеместно и безсистемно подпомагане на земеделското население. 
Огромните средства, хвърлени от държавата в благородното й желание да 
подкрепи селото, изстискват последните ресурси на хазната без съществено 
да променят положението, финансовият комитет на ОН и кредиторите по външ
ните ни заеми виждат в "Храноизнос" един скъп лукс и настояват тази дупка в 
бюджета да бъде запълнена. При нестабилното си политическо положение, 
доминирано до голяма степен от Земеделския съюз, правителството пред
почита да запази Дирекцията въпреки милиардните загуби.

Все в посока на подпомагане "производящото население" са насочени и 
серията от данъчни амнистии. Тежката криза и спадът в доходите водят до 
нарастване на недоборите -  към края на 1930 г. те възлизат на 3.002 млрд.лв., 
а в края на следващата година те са 3.155 млрд. Практикуваната чрез ДЗИЗХ 
система на данъчни бонове, прилагана до 1932 г., не дава очаквания резултат 
и правителството трябва да прибегне до опрощения. Със закон от 12 ноември 
1931 г. се опрощават всички глоби за закъснели данъчни плащания до 5000 лв. 
и 50 % за онези над тази сума. По късно се амнистират данъците до 1000 лв., 
дължими за годините 1925-1930 г., а за лицата, пострадали от земетресението 
от 1928 г. -  до 10 000 лв., дължими за ф.г. 1928/1929-1930/1931. С 30 % се 
намаляват преките данъци, данъкът върху материалите, от които се вари ракия, 
както и акцизът върху виното за времето след 1924/1925 ф.г. включително, ако 
дължимите суми не надхвърлят 50 000 лв. Двадесет процентно е намалението, 
ако те са до 40 000 лв. и са за финансовите 1925/1926-1929/1930 г. Предвидено 
е и намаление на текущите данъци с 5 % при срочното им изплащане и 10 % 
при предсрочното. Със Закона за събиране на закъснелите данъци и за тяхното 
разпределение, както и за събиране на текущите данъци, гласуван на 2 януари 
1934 г. се предвиждат допълнителни опрощавания и данъчни облекчения. Въ
вежда се тригодишен благоприятен срок за издължаване на недоборите на 
равни части през всяко тримесечие. Освен това със 75 % се намаляват сумите 
на дължимите данъци до 1924/1925 ф.г., които са в размер между 10 и 20 хил., 
с 50 % се намаляват тези, които са 20-50 хил., с 35 % -  тези които са 50-100 
хил. и с 25 % -  над 100 хил. Задължения под 10 000 лв. се опрощават напълно. 
Недоборите от поземлен данък се намаляват с 60 % за земеделци със земи 
между 50 и 100 дка., с 40 % -  за тези над 100 дка. и със 100 %, ако имотът е 
под 50 дка. Опрощават се дължимите суми и по данък занятие за периода 
1925/1926-1930/1931 г. Предвижда се 50 % опрощаване недоборите по общин
ската пътна тегоба, както и неиздължените глоби за жп трудова повинност. 
Съо Закона за държавния бюджет е премахнат поземленият данък за финансо
вата 1932/1933 г. Пострадалите от градушките и ръждата върху зърнените храни 
през 1932 г. стопани, чиито поражения надхвърлят половината от реколтата, 
получават разсрочване на данъчните си задължения за една година 36.

36 История на финансовата и кредитната система в България. Т.2. С., 1983,135— 140.
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Политиката на облекчаване се проявява и в няколкото приети закона, редуци
ращи и преоформящи задълженията на земеделците стопани. По пресмятанията 
на д-р Ил.Палазов през 1931 г. селското ни население е обременено с около 
9.8 млрд.лв., а общите задлъжнялост на цялото население е 15.3 млрд. Само 
8 % от тях са дългосрочни 37. Опряната на одържавен и "кооперативизиран" 
кредит структура на българската финансова система е хранителна среда за 
кредитната експанзия от края на 20-те години. Тя благоприятства "разхищението 
на всеки по-сериозен приток на ресурси в икономиката"38. Така депресията 
заварва банковата ни система претоварена с лош кредитен портфейл, а трезо- 
рите й почти празни. Най-облагодетелствано от ниската кредитна култура на 
търговските банки е селото. То концентрира огромната част от съмнителните 
заеми. При променената ценова конюнктура след 1930 г. те стават направо 
неизпълними. Дори добросъвестно настроеният длъжник би трябвало вече да 
реализира 3 -4  пъти по-голяма продукция (по дефиниция невъзможно в селското 
стопанство), за да обслужва задълженията си.

Приетите през 1932 г. Закон за предпазния конкордат, Закон за защита на 
земеделеца стопанин и Закон за облекчаване длъжниците разсрочват дълго
вете за 2 г. При сключване на земеделски конкордат длъжниците могат да 
получат до 50 % редукция, а останалата част се изплаща при 7 % лихва за 
период от 3,5 или 10 г. в зависимост от размера на задължението. ЗОД третира 
длъжници, чиито дългове са достигнали вече фазата на принудителното изпъл
нение. Ако в седем дневен срок те внесат 10 % от сбора на всичките си задълже
ния и декларация, че на всеки 6 месеца ще погасяват нови 10 % се запазва 
изваденото на публична продан имущество. Неизрядните длъжници могат да 
изкупят обратно и продадения вече за дългове техен недвижим имот. През 
1933 г. е приет Закон за временното спиране на публичните продажби.

Българоката банкова система и международните финансисти разкритикуват 
остро двата акта, виждайки в тях голяма доза популизъм. Опасенията им, че 
те ще унищожат окончателно кредита в страната и ще мотивират дори изряд
ните длъжници да избягат от задълженията си в голяма степен се оправдават. 
Непоправимо е разклатено доверието в банковата система. Например спорът 
в парламента дали да се третират и задълженията към популярните банки 
предизвика изтеглянето от тях на 150 млн.лв. депозити. Спестяванията се ликви
дират масово, насочвани към Пощенската спестовна каса, към "пирамиди" от 
типа на спестовно-строителните дружества или към инвестиции в недвижими 
имоти 39. Без съществено да се облекчат длъжниците 40 е декапитапизирана 
финансовата система, а дефицитите й -  социализирани. Дори и правителството 
е принудено да признае, няколко години по-късно, че четирите закона допри-

37 И л. П а л а з о в. Проблемата за облекчаване на длъжниците -  СпБИД, г.31, 1932, № 4 206- 
220.

38 Р. А в р а м о в. Цит.съч., 3-31.
38 Пак там. Ил. П а л а з о в .  Цит.съч., с.219.
40 През първите 6 месеца на приложение на ЗЗЗС например, е сключен земеделски конкордат 

едва от 3.56 % от стопанствата в страната или 7.97 % от тези от тях, имащи неуредени дългове.- 
ЦПА, ф.366, оп.1, а.е.201, л.1-2; По различните закони за облекчаване на длъжниците молби подават 
общо 30 хил. души за 10.386 млрд.лв. История на финансовата и кредитна система на България Т 2 
128-135.
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насят за спада на бюджетните приходи. Подложен на системен натиск отвън 
кабинетът приема и прокарва в Народното събрание Закон за облекчаване 
длъжниците и предпазване кредита. За разлика от досегашните актове той 
третира задълженията не генерално, а индивидуално, съобразно финансовото 
състояние на длъжниците. Преструктурирането обхваща освен земеделците и 
останалите категории "производящо население". Възприема се редукция плюс 
отсрочка на главницата и намаление на лихвите. Новата политика по дълговия 
въпрос е завършена от деветнадесетомайци с Наредбата-закон за облекчаване 
длъжниците и заздравяване на кредита от август 1934 г. Създава се Погаси
телна каса, придадена към Дирекцията на държавните дългове, която поема 
изцяло отношенията между кредитори и длъжници 41.

Земеделската политика на Народния блок е доста по-противоречива от индус
триалната. Кабинетите на Малинов и Мушанов начертават бъдещата стопанска 
стратегия на страната -  трансформиране на земеделието и обвързването му с 
промишлеността, заедно с модернизиране и изграждане на конкурентноспо
собна експортна индустрия. В областта на селското стопанство обаче новите 
повеи остават главно на равнище теория. Не е направено необходимото за 
съществено преструктуриране на земеделието, за повишаване доходността 
му и за решаване проблема с неговата пренаселеност. Въпросите на деня -  
подпомагане на засегнатото от кризата село -  отнемат основната част от енер
гията на кабинета и не му оставят технологично време, за да приложи на прак
тика своите нови виждания. Програмите за помощ гълтат огромни средства и 
често заплашват, финансовото здраве на държавата без обаче да подобрят 
съществено положението на бедстващото население. Въпреки петте приети 
закона дълговият проблем продължава да виси като Дамоклиев меч над 
обществото. Опитът чрез ДЗИЗХ да се компенсират спадащите цени на храните 
има половинчати резултати и най-важното -  той е недооценен от онези, в полза 
на които се прилага. Пакетът от помощни мерки повлиява със сигурност в една 
друга посока. Той увеличава дефицитите в бюджета и е постоянна критична 
точка в отношенията с външните кредитори. Усилия за държавна подкрепа на 
засегнатото от депресията населения не са български патент. Те се прилагат с 
пълна сила не само в съседните ни страни със сходна стопанска структура, но 
и в развитите икономики. Погледнато от този ъгъл 100-те дни на Рузвелт имат 
именно тази цел. В Америка обаче AAA, PWA или NIRA42 преследват не просто 
помощ, а осигуряване на механизъм, чрез който засегнатите от кризата слоеве 
да могат да възстановят националната икономика. У нас парите отиват за ди
ректно подпомагане и често потъват преди да достигнат предназначението 
си.

41 Р. А в р а м о в. Цит.съч.; А. Х р и с т о ф о р о в .  Курс по българско банково дело. 4.1. С., 1946 
184-186.

42 AAA (Agricultural Adjustment Act), PWA (Public Works Administration) и NIRA (National Industry 
Recovery Act) са трите слона, върху които Рузвелт гради своя Нов курс. Тези програми концентрират 
усилията за реформиране на земеделието и промишлеността и за широко практикуване на обществени 
проекти като стимулатор за икономиката. Повече за Стоте дни и Новия курс вж. Т. H . W a t h k i n s .  
The Great Deprssion in America in the 1930s. New York, 1993; M. А. В e r n s t e i n. The Great Depression. 
Delayed Recovery and Economic Change in America (1929-1939). Cambridge, New York, Port Chaster, 
Melborne and Sydney, 1987; M. A. F r e i d m a n, A. S c h w a r t z. A Monetary History of the U.S. 1867- 
1860. Princeton, 1971.

64



Всички тези бележки обаче не обезценяват направеното от управляващите. 
Начертаната от Народния блок програма за коренно преобразуване на българ
ската икономика се възприема и прилага и от следващите правителства. Четири- 
партийната коалиция поставя в известен смисъл жалоните на последвалия рас
теж от втората половина на 30-те години. Идеологически погледнато, програ
мата е странна смесица от либерализация на стопанството и засилване на 
интервенизма в икономиката. С цената на водещата намеса на държавата бъл
гарското стопанство трябва да преодолее хроничната си изостаналост и непа- 
зарност. Промишлеността е лишена от патерицата на преференциите и насърче
нието като същевременно е отворен пътят за нейната модернизация. Селското 
стопанство пък трябва да се превърне в суровинна база за индустрията и съще
временно да ориентира експортно своята продукция. Чрез типизация и сорти
ране на артикулите, чрез завишен контрол за качество и чрез ускоряване вре
мето за транспортирането им до потребителите, предимно в Централна Европа, 
продуктите на българското земеделие и животновъдство допринасят за един 
трайно положителен търговски и платежен баланс на страната. Дефицитите в 
икономиката се стопяват постепенно и държавата разполага вече с по-голям 
ресурс за специални обществени програми. Именно това става, макар и не в 
степента, желана от политическия елит, през втората половина на 30-те години. 
Така войната заварва националното ни стопанство в една по-зряла степен на 
развитие.

THE GREAT DEPRESSION AND THE NEW PROGRAMME
FOR THE BULGARIAN ECONOMY (1929-1934)

M a r t i n  I v a n o v

The years of the Great Depressions was only a link in the long process of economic devel
opment which began after 1879. At the end of last century with particular acuteness before 
the Bulgarian political elite emerge the question of the model of the future economic develop
ment of this country. For a number of reason was chosen a markedly protectionist formula in 
which were embodied the hopes for the establishment of a local industry. The crisis in the 
30s raised a big question mark before the economic elite whether the sacrifices in this re
spect were justified. The view were sharply divided. The one current insisted on the rehabili
tation of agriculture and on redirecting State care from an industry languishing despite the 
preferences grated for decades, to the occupation of 80 % of the country’s population. The 
“traditionalists” were considerably less numerous. In their view the State should not desert its 
policy so far of industrial protectionism.

The “agrarian” current acquired its distinct shape in parallel with the Popular Bloc taking 
power. One of the main pillars in it, the Bulgarian Agrarian Union, tried to implement its ideas 
of restructuring the Bulgarian economic model, putting the accent on the villages. For the 
other partners in the Bloc the need for a reorientation of the economy was a product of the 
specific economic changes that took place among with the crisis. In this country it was a 
crisis of the unstable development. In the past five decades of free life the country failed to 
build up a stable economic structure. Despite the considerable sacrifices by the state, the 
result was far from the desired one.

The structure of the economic priorities adjusted itself to the new conditions. The State
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was no longer capable of protecting an industry that brought in low dividends. The new eco
nomic orientation had two basic aspects: transformation of agriculture and binding it to indus
try, on the one hand, and restriction of industrial protectionism, on the other.

During the crisis industry started a process of getting rid of the superprotectionism that 
had developed after the Wars. The crisis and the ideological views dominating in the ruling 
Popular Bloc led to the placing of the national industry on a more competitive basis. Agricul
ture was regarded as a raw materials base of industry. It had to direct its output to export. By 
standardization and grading of the products, by stronger control of quality and by shortening 
the time of transporting them to the consumers, chiefly in Central Europe, the products of 
Bulgarian agriculture and livestock breeding contributed to a lasting trade and payments 
balance of the country. After the mid-30s the deficits in the economy gradually vanished and 
the State now had bigger resources for special public programmes. Thus the war found the 
Bulgarian national economy in more mature stage of development.
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БЪЛГАРО-СЪВЕТСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ПРОПАГАНДА И КОНЮНКТУРА 
(1944-1949)

Ц в е т а н а К ь о с е в а

Историята на българо-съветските отношения след 9 септ. 1944 г. е една от 
най-едностранчиво разработените научни области в българската историогра
фия. Притисната от сковаващите рамки на редица идеологеми, обезкръвена 
от липсата на достъп до първостепенни архивни източници, тя представлява 
една огромна "зона на мълчание"1, недостъпна по същество за изследователите. 
Парадните суперлативи, с които години наред се отъждествяват българо-съвет
ските отношения (като "слънцето и въздуха за всяко живо същество", "безко
ристна братска съветска помощ" и т.н.), се налагат в първите следвоенни годи
ни. Те целят пропагандно обезпечаване на съветското присъствие в страната 
и са в пряка връзка с характера на тогавашната пропаганда на СССР.

Непосредствено след промяната на 9 септ. 1944 г. българо-съветските отно
шения се превръщат в приоритетна област на външната политика на България 
и съставляват основата на коренния поврат във външнополитическата е ориен
тация. Предпоставките за този завой са добре изследвани в литературата * 2. 
Тук ще посочим само най-важните от тях -  попадането на България в зоната 
на съветското влияние съгласно решенията на великите сили в Ялта; съставя
нето на просъветско отечественофронтовско коалиционно правителство (доми
нирано от комунистите -  БРП(к) в съюз с традиционни демократични буржоазни 
партии), способно да осъществи този поврат; и настаняването на съветските 
войски у нас по силата на Съглашението за примирие, подписано на 28 окт. 
1944 г. между България и държавите от антихитлеристката коалиция.

В тези условия с изключение на малобройни прогермански групировки съвет
ското присъствие у нас не се оспорва от основните политически сили в страната. 
За убеждаването обаче и на мнозинството от нейното население в необходи
мостта му за България, се налага то да бъде обезпечено и с пропагандни сред
ства. Това обстоятелство се осъзнава и от съветските и от българските полити
чески фактори. За СССР от решаващо значение е фактът, че като съюзник на 
Третия райх, България доскоро е била обект на антисъветската германска пропа
ганда. Мотивацията на отечественофронтовското правителство също е доста
тъчно силна. Осигурявайки пропагандно съветското присъствие у нас, то цели 
не само да покаже, че страната се е откъснала от довчерашните си съюзници

' М. И с у с о в. Историческата наука и нашата съвременност,- ИПр, 1991, № 1, с.5.
2 А. Н а к о в. Българо-съветски отношения 1944-1948. С., 1978.; 3. 3 л а т е в. Българо-съветски 

икономически отношения 1944-1958. С., 1986 и др.
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и стои твърдо в антифашисткия лагер, но и по косвен път да заздрави собстве
ните си позиции.

Тези обективни дадености имат важно значение за характера на пропаганд
ните тези за българо-съветските отношения. Обликът им е в пряка зависимост 
и от редица други обстоятелства. На първо място -  от политико-психологичес- 
ката ситуация в България, която не стимулира обективното разглеждане на 
българо-съветската проблематика. Както цялостната политика на България, 
така и пропагандата е се намират под строгия контрол на Съюзната контролна 
комисия (СКК), учредена съгласно клаузите на Съглашението за примирие и 
доминирана от представителите на СССР3. Използвайки военната обстановка 
и под претекст, че в страната няма достатъчно количество хартия, управлява
щата коалиция не допуска излизането на никакви други печатни издания, освен 
органите на партиите от Отечествения фронт 4. Над тях също се упражнява 
военна и политическа цензура, породена от изискванията на съветските пред
ставители в СКК за задължително съгласуване на българската пропаганда 
със съветската5. Психологическата обстановка в България допълнително въз
препятства обективния поглед към българо-съветските отношения. В нея господ
ства синдромът на победената малка страна, изправена пред съда на силните 
на деня, и той естествено налага особена деликатност в отношенията с победи
телите. На второ място изключително влияние не само за характера на пропа
гандните тези, но и за бързото им и трайно налагане в обществено-политическа
та мисъл има ярката просъветска ориентация на основната политическа сила 
в управляващата коалиция -  БРП(к). Тя е обвързана със СССР по силата на 
идеологически и класови съображения, а по-голямата част от лидерите е, полу
чили политическата си закалка в сталинската болшевишка школа по време на 
емиграцията си в Съветския съюз, са най-ярките проводници на съветското 
влияние у нас.

Първите пропагандни тези за българо-съветските отношения са свързани с 
ролята на Червената армия в България и са продиктувани от СССР. Едновремен
но със стъпването на Червената армия на българска територия на 8 септ. 1944 г. 
Съветското главно командване публикува Обръщение към българския народ, 
в което се заявява: "Както в 1877 г. руската войска освободи България от чуждия 
ярем, така и сега -  в 1944 г. братската Червена армия... стъпи в България като 
армия освободителка от германско иго"6, формулиран агитационно, текстът 
на Обръщението противоречи на редица факти. Необосновано в него се слага 
знак за равенство между ситуацията от Руско-турската освободителна война 
и тази от септември 1944 г. Съзнателно се експлоатира психологическият факт, 
че в съзнанието на голяма част от българите Русия е наша освободителка. Тя 
се индентифицира със СССР и съвсем произволно се формулира пропагандната 
теза, че СССР (респ. Русия) отново е освободителка на България, този път от 
германско иго. В съответствие с целите на съветската контрапропаганда, обя

3Ст.  П и н т е в .  Начална дейност на Съюзната контролна комисия в България (октомври 1944 -  
януари 1945).- ИПр, 1979, № 4-5,196-203.

4 Държавен вестник (ДВ), бр.292, 30 дек. 1944.
5 Ц в. K ь о с е в а. От информационен към директивен печат (Съветското влияние върху българския 

печат 1944-1949 г.).- ИПр, 1991, № 4, 53-71.
6 Цит. по: Българо-съветски отношения 1917-1944 г. С., 1977, 679-681.
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вила преследването на германската армия от съветските войски извън терито
рията на СССР за "велик освободителен поход", тенденциозно не се прави 
разлика между една действително окупирана страна (напр. франция, Югосла
вия) и държава като България, чиято държавна самостоятелност не е ликвидира
на през войната7. Тези съображения са изтласкани на заден план и от необходи
мостта да се отбият атаките на пропагандата на държавите от Тристранния 
пакт за "поробването на България от Съветите" и за "безчинствата и терористич
ните деяния на болшевишките войски в София"8.

В условията на огромната популярност на Червената армия и осъзнаването 
на зависимостта на съдбата на България и на отечественофронтовската власт 
от нейните военни успехи, тази пропагандна теза не предизвиква възражения 
сред управляващите среди и се запазва без промени през целия разглеждан 
период. Тя се популяризира от страниците на изданията на партиите от коали
цията, по радиото и по митингите. Нещо повече -  отечественофронтовският 
печат и лично министърът на пропагандата Димо Казасов се ангажират твърдо 
с разобличаване на посочените по-горе твърдения на германската пропаганда 
и публикуват възторжени призиви за "посипване на пътя на Червената армия с 
цветя1'9.

Пряко свързан с тезата за "освободителната мисия на Червената армия" е и 
контрапропагандният възглед, че тя не установява съветска власт у нас10 *. Нала
гането му е породено от външнополитически и вътрешнополитически съобра
жения -  да се отбият нападките на германската пропаганда за болшевизацията 
на страната като необосновани за момента, създаващи напрежение във взаимо
отношенията на СССР със западните му съюзници от антихитлеристката коали
ция и всяващи смут сред населението и некомунистическите партньори на 
БРП(к) във властта. Ето защо още в първия си брой от 9 септ. 1944 г. правителст
веният орган в. "Отечествен фронт" предупреждава, че "съобщенията на някои 
чужди телеграфни агенции, че във Варна е установена съветска власт са лъжа 
и провокация". В Окръжно № 5 на ЦК на БРП(к) от 12 септ. 1944 г. партията 
дава указания за "решителна борба" в тази насока. Предупреждения за опасност 
от възникване на "илюзии и клевети за болшевизация на страната" идват и от 
лидера на БРП(к) в емиграция Георги Димитров11. По различни съображения, 
свързани най-вече с принизяването на ролята им в управлението, останалите 
партии също участват в контрапропагандната акция. Пренебрегвайки максимал
ната си програма за установяване на социалистическо общество в България, 
лидерите на БРСДП твърдят, че страната "няма нужда от шмайзери и полити
чески комисари", а органът на БЗНС в. "Земеделско знаме" заявява от името

7 В случая е от значение фактът, че за разлика от Руско-турската война от 1877-1878 г., когато 
българската държава не съществува, в края на Втората световна война България има свои официални 
държавни институции, макар и действащи в условия на ограничен суверенитет.

" ЦГАОР, ф.4459, оп.27/1, ед.хр.3273, л.40, 63, ед.хр.2736, л.96, 99, ед.хр. 3273, л.92 и др.
9 Отечествен фронт, бр.25, 5 окт. 1944
19 Въпреки някои левичарски забежки, за този период не може да се твърди, че в страната е 

установена съветска власт. По тактически съображения този въпрос засега не се поставя на дневен 
ред нито от СССР, нито от БРП(к). Вж.: М. И с у с о в. Комунистическата партия и революционният 
процес в България 1944-1948 г. С., 1983.

"  Цит. по: М. И с у с о в. Комунистическата партия..., с.41.
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на "демократичната коалиционна власт" в страната, че у нас "не може и дума 
да става за някакви съветски институти"12. На подобни позиции е и НС "Звено"13.

В първите месеци след 9 септ. 1944 г. по съветски внушения ръководството 
на ЦК на БРП(к) формулира пропагандна теза с решаващи последици за бъде
щето на страната -  тезата за "изкупуването на греховете на България към 
СССР". Тя се основава на реалната необходимост от реабилитация на българ
ския народ като демократичен и антифашистки пред антихитлеристката коали
ция. Проблемът е поставен за пръв път на 25 септ. 1944 г. в доклада на секретаря 
на ЦК на БРП(к) Трайчо Костов пред конференция на партията в Софийска 
област14. В началото на октомври 1944 г. авторитетното съветско списание 
"Война и рабочий класс" публикува редакционна статия, в която се заявява, че 
"на плещите на България лежи тежката отговорност за престъпленията на управ
ляващата пронемска групировка" и тази вина "тя трябва да изкупи не на думи, 
а с  дела"15.

В условията на дипломатическата изолация на страната и предстоящото 
подписване на примирието с държавите от антихитлеристката коалиция необхо
димостта от пропаганда за "изкупуването на греховете на България към СССР" 
се осъзнава и от некомунистическите партии и дейци от отечественофронтовска
та коалиция. Обвързването обаче на тази дейност с конюнктурния стремеж за 
най-лоялно представяне на новата власт пред Съветския съюз поставя началото 
на безкритично възприемане на всички действия на СССР спрямо България. 
Особено показателно в този смисъл е едно писмо на министъра на външните 
работи проф. Петко Стайнов до Георги Димитров от 16 окт. 1944 г.: "Само една 
велика Русия, само едно велико славянско сърце можеше да се издигне над 
увлечението на мъстта и щедро да подаде ръка на давещата се в своето прес
тъпление и в своето разкаяние по-малка сестра -  заявява той. -  Ние сме благо
дарни за това -  каквато и да е присъдата, която тримата съюзници ще ни 
прочетат..."16 Подобни нотки намират място и в печата на БРП(к) и на НС "Звено" 
и дават повод на някои японски вестници да направят извода за започващо 
"пълно подчинение на България на Съветите", тъй като "условията на примирието 
още не са обявени, но тя вече съобщава, че ги приема изцяло"17.

След подписването на примирието на 28 окт. 1944 г. тезата за "изкупуването 
на греховете" се допълва с "особените задължения" на България по отношение 
на СССР. Този нов елемент е добавен от Георги Димитров и е в пряка връзка 
със съветските внушения за "изкупуването на греховете не на думи, а с дела". 
Основавайки се на реалния факт, че съгласно договореностите между великите 
сили "СССР ще свири първа цигулка" при прилагането на условията на примирие
то и че той "ще направи всичко възможно за облекчаването на положението на 
България", Георги Димитров дава указания в разяснителната кампания "да се

,г Народ, 14 окт., 4 ноем. 1944.·, Земеделско знаме, бр.5,2 окт. 1944.
13 Изгрев, бр.260,10 юли 1945.
14 Т р. К о с т о в. Избрани произведения. С., 1978, с.20.
15 Война и рабочий класс, 1944, № 21, 1-2.
16 Цит. по: М. И с у с о в а. Писма на български политически дейци до Георги Димитров (1944- 

1948 г.).- ИПр, 1992, № 3, 101-102.
17 ЦГАОР, ф.4459, оп.27/1, ед.хр.2736, л.204.
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подчертава всячески особеното задължение на българския народ по отношение 
на братска Русия"18.

Поставен в основата на пропагандната работа не само на БРП(к), но и на 
правителството и на Националния комитет на Отечествения фронт (НК на Оф)19, 
синдромът за вината пред СССР и "особените задължения към него" определят 
за дълъг период основните акценти в тематиката за българо-съветските отно
шения. В условията на пълната зависимост на страната от Съветския съюз и 
на предварително наложените тези, към които изкуствено се нагаждат аргу
менти, взаимоотношенията между двете страни се представят в едностранчив 
план, характеризиращ се с демонстративна емоционалност, помпозност и пре- 
допределеност.

Именно в такава психологическа обстановка се ражда тезата с най-дълго
трайно звучене в обществено-политическата мисъл -  за "вечната и святата 
българо-съветска дружба". Тя е с твърде висока степен на общност и се използ
ва през следващите години като синоним за всички сфери на българо-съветски
те отношения. Прокламирана от Георги Димитров в края на 1943 г. в директивна- 
та му статия "Кризата в България" към т.нар. революционни сили, в обстановка 
на неангажираност на страната към СССР, тя е пренесена директно от него в 
новите условия. Недоволен от "премълчаването" на "необходимостта от укреп
ването на вечната дружба с братския руски народ", в радиограма до Трайчо 
Костов от 15 окт. 1944 г., Георги Димитров препоръчва тя "да се пропагандира 
постоянно" на основата на постановките му от посочената по-горе статия. Указа
нията му са трансформирани от НК на Оф в директивни препоръки към печата, 
а известният фаталистичен израз от "Кризата в България" ("Няма и не може да 
има здравомислещ българин, обичащ своята родина, който да не е убеден, че 
искреното приятелство със Съветския съюз е не по-малко необходимо за нацио
налната независимост и процъфтяването на България, отколкото слънцето и 
въздуха за всяко живо същество"20), е наложен като задължителен пропаганден 
лозунг за всички издания на управляващата коалиция21. В резултат се появяват 
огромен брой материали, засвидетелстващи лоялността на съответните полити
чески партии и среди към СССР. Започва истинска надпревара за търсене на 
най-емоционални и силни епитети за характеризиране на "вечната дружба". В 
отделни случаи дори се демонстрира такава прекалена "любвеобилност", че 
се нанася вреда на съветските интереси и се постига обратен ефект. Този 
момент е особено характерен за пропагандата на БРП(к) и на НС "Звено". Пре
възнасяйки "хуманността" на съветската политика, комунистът Теню Стоянов 
настоява да се пристъпи веднага към "вечен съюз, пълно единомислие, едино
действие и всестранно сътрудничество със СССР във всички области на живо
та"22 -  политика, реализирана успешно през следващите десетилетия. Подобно 
революционно нетърпение демонстрира и органът на БРСДП -  в. "Народ", който 
в броя си от 17 окт. 1944 г. също настоява за· "незабавно възстановяване" на

18 Т р. К о с т о в. Публикации. Кореспонденции. Спомени за него. Т.1. С., 1987, 321 -322.
19 Непубликувани радиограми на Георги Димитров до ЦК на БРП(к) (август-декември 1944).- 

ИИИ на БКП, т.32, 49-50.
20 Г. Д и м и т р о в. Съчинения. Т.11, с.129.
21 ЦДА, ф.28, оп.1, а.е.429, л.З.
22 Работническо дело, 23 септ. 1944.
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икономическото сътрудничество със съветската страна. Напомняйки за "смелия 
жест" на НС "Звено" от 1934 г. за установяване на дипломатически отношения 
със СССР, органът на партията в. "Изгрев" отпечатва възторжена редакционна 
статия, изобилстваща с епитети като "матушка Русия", която е "матушка и на 
българския народ", "кръвта вода не става", "любовта към Русия е атавизъм" 
и.т.н.23 Макар че се обявяват против "безкритичното русофилство" на широките 
народни маси, средите около в. "Изгрев" декларират, че укрепването на българо- 
съветските отношения е единствено възможният път, който българският народ 
трябва да следва "със съзнанието си, с волята си и със съвестта си", защото 
"винаги, когато България се е отделяла от Русия е била наказвана жестока от 
историята"24 25. Тези и други подобни изявления дават повод през май 1945 г. 
представителят на Асошиейтед прес в Рим да съобщи, че "в близко време ще 
се подпише договор за дружба между СССР и България", и принуждават СССР 
да прави официални опровержения26.

За още по-солидна обосновка на тезата за "вечната българо-съветска друж
ба" се правят опити и за прокарването е в науката. В брой четвърти на новопояви
лото се през 1945 г. научно списание "Исторически преглед", друг известен 
емигрантски лидер на БРП(к) -  Васил Коларов "доказва", че само заедно със 
СССР българският народ ще върви успешно напред, тъй като "всичко, което 
идва от Съветска Русия" има "прогресивно, демократично и хуманистично нап
равление"26. Този извод е оценен високо от съветския професор М.Тихомиров, 
който преценявайки линията на сп. "Исторически преглед" като израз на "новите 
течения в българската историческа мисъл, възникнала след паметните събития 
на 9 септ. 1944 г.", сочи, че статията на Васил Коларов е "особено навременна 
предвид опитите на реакционните елементи да опорочат политиката на прави
телството на Отечествения фронт по отношение на СССР"27.

Характерна особеност в пропагандата на "вечната българо-съветска дружба" 
в периода до края на 1945 г. е поставянето е в конюнктурната рамка на "бойния 
съюз на СССР, Великобритания и САЩ", наложена от съобразяването на българ
ската пропаганда с политиката на Съветския съюз за запазване на антихитле- 
ристката коалиция до окончателния военен разгром на хитлеристка Германия. 
Отчитайки необходимостта "да се избягва всичко онова, което можеше да по
пречи на единството между силите, които водеха войната против Германия"28, 
ЦК на БРП(к) и НК на Оф дават указания към лозунгите за "вечната българо- 
съветска дружба" да се добавя и "дружба с другите свободолюбиви народи"29. 
Това изискване е твърде естествено за некомунистическите формации от Оте
чествения фронт, възприемащи здравината на "тристранния боен съюз" като 
гаранция за необратимостта на политическите процеси в страната и съответно 
за запазване на позициите им във властта. То отговаря и на външнополитичес
ките им концепции, ориентирани към балансирана българска политика спрямо

гз Мзгрев, бр.12,21 окт. 1944.
24 Пак там, бр.39, 21 ноем. и бр.58, 13 дек. 1944.
25 ЦГАОР, ф.4459, оп.27/1, ед.хр.3273, л.191, ед.хр.4002, л,240, ед.хр.4455, л.157.
26 ИПр, 1945, № 4-5, с.253.
27 Пак там, 1946, № 4-5, 534-536.
28 Цит. по: М. И с у с о в. Комунистическата партия..., с.272.
29 ЦДА, ф.28, оп.1, а.е.429, л.З, 5; Непубликувани радиограми на Георги Димитров..., с.49.
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всички антифашистки велики сили. За БРП(к) горното изискване е само вре
менен конюнктурен елемент, наложен от съветската пропаганда. За неговата 
непривичност и неестественост по отношение на партията говори красноречиво 
едно изказване на лидера ε Трайчо Костов от юни 1945 г.: "Ако ние в нашето 
стремление за тактично провеждане на нашата политика, за да не си развалим 
отношенията с Англия и Америка всеем недоверие у Съветския съюз, такава 
политика нищо не струва" и следователно "за нас трябва да бъде ясно, че 
ударението в нашата външна политика е просъветска политика, решителна, 
безвъзвратна"30.

В първите месеци след 9 септ. 1944 г. се появява и друга пропагандна теза 
с дълготрайно звучене -  за "братската съветска помощ" за развитието на Бъл
гария. Тя също е съставна част от контрапропагандното обезпечаване на съвет
ското присъствие в отделни страни на Европа, прокламирано като безкористна 
братска помощ и подкрепа. Конкретен повод за появата е у нас са появилите 
се след подписването на Съглашението за примирие в западните средства за 
информация и в някои български издания твърдения за "ограбването на България 
от съветските части"31. Коментирайки условията на примирието като "леки в 
сравнение с очакваното", в. "Земеделско знаме" дава израз на опасенията на 
българския селянин, че върху гърба му ще легне "тежко бреме да храни окупа
ционни войски"32. Необосновани за момента33, тези твърдения предизвикват 
брожение сред населението. Съобразявайки се с изискванията на съветската 
контрапропаганда, Георги Димитров реагира моментално от Москва и изпраща 
специална радиограма за провеждане на разяснителна работа34.

Друг повод за недоволство, особено сред българските търговци, създават 
появилите се по време на преговорите между България и СССР за подписване 
на първата търговска спогодба слухове, че съветската страна предлага твърде 
ниски изкупни цени за българските тютюни и съответно високи цени за съвет
ските стоки35. Обезпокоени от тези слухове (опиращи се впрочем на действител
на ситуация)36, накърняващи авторитета на СССР в България, ръководителите 
на ЦК на БРП(к) и на НК на Оф дават указания за публикуване на материали в 
пресата, в които да се изтъкват "благоприятните условия" за България от стопан
ското е сътрудничество със СССР37. Появяват се статии, в които игнорирайки 
реалните факти авторитетни български дипломати и политици оценяват спо

30 ЦДА, ф.28, оп.1, а.е.26, л.51.
31 ЦГАОР, ф.4459, оп.27/1, ед.хр.3273, л.182, ед.хр.4041, л.9, ед.хр.4455, л.12; Земеделско знаме, 

бр.15, 31 окт. и бр.16, 4 ноем. 1944.
32 Земеделско знаме, бр.15, 31 окт. и бр.16, 4 ноем. 1944.
33 Издръжката не само на съветските части, но и на английската и американската военни мисии 

е наложена от клаузите на Съглашението за примирие. Освен това още от октомври 1944 г. съветските 
военни комендатури започват да оказват икономическа подкрепа на българските въоръжени сили и 
на народното стопанство, което всъщност представлява единствената военностопанска помощ за 
страната в този момент. Вж.: М. И с у с о в. Сталин и България. С., 1991,108-111.

34 Непубликувани радиограми на Георги Димитров до ЦК на БРП(к).- ИИИ на БКП, т.27, 20-21.
35 ЦГАОР, ф.4459, оп.27/1, ед.хр.4041, л.142, ед.хр.7666, л.15.; ЦДА, ф.28, оп.1, а.е.25, л.167, ф.1 Б, 

оп.15, а.е.10, л.76.
36 Разкритите в последните години архивни източници, в т.ч. и дневникът на Георги Димитров 

потвърждават тези факти. Вж.: М. И с у с о в. Сталин и България..., 114-115.
37 ЦДА, ф.28, оп.1, а.е.25, л.167, ф.1 Б, оп.15, а.е.10, л.76.
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годбата със СССР като "крупен стопански успех”, а жестът на СССР -  като 
"братска помощ" за Българияза.

През есента на 1944 г. се поставя началото и на една крайно невярна, неетична 
и по същество реакционна пропагандна теза за "приятелите и враговете на 
СССР" в България. Тя се основава на ленинско-сталинската идеологема, дораз- 
работена и от Георги Димитров за отношението към "световното пролетарско 
отечество СССР" като пробен камък за демокрация или реакционност38 39, фавори
зираща всичко свързано със Съветския съюз и непозволяваща никаква критика 
срещу него. В съответствие с нея приятелите и враговете на СССР се определят 
по елементарна схема -  в зависимост от това дали одобряват или не неговата 
Политика.

Отначало приятелите и враговете на СССР не се персонифицират в пропаган
дата. Съдържащата се обаче в идеологемата презумпция за правилност и демо
кратичност на всичко свързано със СССР се използва твърде умело от комунис
тите за политически спекулации с цел изолиране на противниците на новата 
власт и утвърждаване на БРП(к) и съюзниците ε. Изтъквайки, че програмата 
на правителството на Отечествения фронт (одобрена от Съветския съюз -  б.а., 
Ц.К.) е "единствената демократична програма в България", централните ръко
водства на управляващите партии и НК на Оф заявяват в декларация от 12 
окт. 1944 г., че извън Отечествения фронт не съществуват други демократични 
и антифашистки сили. Логиката на този политически монополизъм е пределно 
ясна -  щом нещо е одобрено от СССР, то и неговите носители са единствените 
истински демократи. А от тук до идентификацията на приятелите на СССР с 
представителите на Отечествения фронт има само една крачка. Няколко месеца 
по-късно на заседание на НК на Оф от 20 юни 1945 г. комунистът Антон Югов 
ще заяви: "Не може да има никаква политическа групировка извън Отечествения 
фронт, която може да излъже българския народ, че е приятел на Съветския 
съюз. Не могат да бъдат приятели на Съветския съюз, защото истинските демо
крати не може да не възприемат безрезервно програмата на Отечествения 
фронт като единствено демократична програма"40.

С изострянето на политическата обстановка в страната във връзка с пред
стоящите парламентарни избори се правят опити за персонифициране и на вра
говете на СССР. Това е групата около земеделския лидер Никола Петков, автор 
на изложение до СКК в България, до министър-председателя и до Регентския 
съвет от 26 юли 1945 г. за провеждане на изборите под международен контрол. 
На заседание на НК на Оф от 25 авг. 1945 г. секретарят на ЦК на БРП(к) Тр.Кос- 
тов обявява тази група за "проводник на един друг курс във външната полити
ка..., стремящ се към отчуждаване на България от Съветския съюз"41.

Промените в международните отношения и в България след есента на 1945 г., 
свързани с очертаващите се различия между СССР и западните му съюзници 
във връзка с подготовката на мирните договори и с поляризацията на общест
вено-политическия живот у нас по повод провеждането на парламентарните

38 Отечествен фронт, бр.179, 5 апр. и бр.202, 3 май 1945; Народ, бр. 134,14 март 1945.
39 Г. Д и м и т р о в. Съчинения. Т.10, 327-328, 392; Т.14, 302-303.
40 ЦДА, ф.28, оп.1, а.е.26, л.49-50.
41 Пак там, л.83-84.
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избори за XXVI ОНС, внасят нови елементи в прокламираните пропагандни 
тези за българо-съветските отношения.

Появилите се през есента на 1945 г. опозиционни партии в България са прину
дени да вземат отношение по пропагандните тези за "вечната българо-съветска 
дружба" и за "особените задължения" на страната ни към СССР. Тъй като в 
предизборната обстановка обвиненията в антисъветизъм крият реална опасност 
от изолация на електората, още в първите си броеве печатните им органи заявя
ват, че привържениците на опозицията никога не са се обявявали против Съвет
ския съюз. Верни на програмните си възгледи обаче опозиционните лидери 
правят ярко разграничение между СССР и руския народ. Никола Петков много
кратно заявява, че земеделците са за "сърдечно приятелство със Съветския 
съюз и вечна дружба с братския руски народ", и че "всички партии са за тясно 
сътрудничество с Русия, но това не означава, че те са просто отделения на 
комунистическата партия"42. Друг начин за демонстрация на несъгласие с офи
циалните пропагандни постановки е искането на опозицията "като сме верни 
на Съветския съюз да не се дезинтересираме от другите велики сили"43. Това 
не е закъсняла адаптация към конюнктурната съветска постановка за "здравия 
боен съюз между СССР, САЩ и Великобритания". То не означава и непознаване 
на появилите се пукнатини във взаимоотношенията на СССР с посочените две 
страни, а е елемент от външнополитическите програми на опозиционните пар
тии.

Този реалистичен подход, отстояван последователно от опозиционните сили, 
контрастира ярко с промените, които настъпват в официалната версия на тезите. 
Те са обусловени от стремежа за осигуряване на защитата на справедливите 
национални интереси на българския народ от страна на съветската дипломация 
по време на подготовката на мирните договори и внасят силни конюнктурни, 
сервилнически и дори фаталистични нотки в тях. В писма до Учредителния 
конгрес на Съюза на българо-съветските дружества (СБСД) от 24 ноем. 1946 г., 
до неговия председател акад. Т.Павлов и в статии в печата от края на 1946 г. 
лидерът на БРП(к) и министър-председател на България след 22 окт. с.г. Георги 
Димитров нееднократно заявява, че българо-съветската дружба трябва да ста
не "кръв от кръвта и плът от плътта" на българския народ, че тя има "решаващо 
историческо значение за настоящето и бъдещето на България" и съставлява 
"крайъгълния камък на нашата външна политика"44. Тази насока в пропагандира
нето на постановката достига своеобразен апогей в една реч на Георги Димит
ров пред Постоянното присъствие на СБСД от 17 апр. 1947 г., в която той 
обобщава: "Никакви бури, които могат да се явят не трябва да бъдат в състояние 
да разколебаят дълбокото убеждение, че нашият исторически път е да вървим 
ръка за ръка, в постоянна, ненарушима дружба с великия руски брат, със Съвет
ския съюз, при всички условия. Там е нашето спасение. Там е нашето щастливо 
бъдеще като нация."45

Възмутени от ярката просателитност на тези и други подобни изявления и

42 Народно земеделско знаме, бр.58,18 окт. 1944, бр.73, 4 ноем. и бр.75, 7 ноем. 1945.
43 ДА-София, ф.36 К, оп.1, а.е.11, л.23.
44 Г. Д и м и т р о в. Съчинения. Т.11, с.273; Т.12, 404-405.
45 Пак там, т.13, с.115.

75



опасявайки се основателно за националната независимост на страната поради 
засилената намеса на СССР във вътрешнополитическия ε живот, лидерите на 
опозиционните партии настояват за държавнически, а не за емоционален под
ход към българо-съветските отношения. Като се основават на възгледа, че 
във взаимоотношенията между държавите "всеки търси дружбата на онзи, който 
може да му бъде полезен", те поставят въпроса за "границите на признател
ността" и на "особените задължения" на българите към Съветския съюз и препо
ръчват на правителството на Отечествения фронт "да стои не на съветски, а на 
български позиции", не на позициите на "сателитността", а на "националната 
самостоятелност"46. \

Опозиционните партии реагират остро и на пропагандната теза за "братската 
съветска помощ" за България. Опонирайки на официалните издания, печатните 
им органи се опитват да прокарат реалистичния възглед, че "в търговията няма 
идеологически съображения, а само чисти сметки"47.

Особено радикални промени претърпява пропагандната теза за "враговете 
на СССР". Докато до есента на 1945 г. те се идентифицират с онези сили и 
дейци, които не одобряват програмата на Отечествения фронт, то в периода 
до края на 1946 г. се наблюдава директно пренасяне от СССР на формулата за 
"образа на врага”, създадена в основната съветска външнополитическа пропа
гандна институция -  Совинформбюро (СИБ). Изхождайки от презумпцията, че 
след края на войната "политиката на англо-американския империализъм в 
народнодемократичните страни ще става все по-агресивна", в резултат на което 
в тях все повече ще се активизират привържениците на свалените политически 
режими48, през есента на 1945 г. СИБ определя "всички, които се стремят да 
се върнат обратно към старата демокрация" като "противници на Съветския 
съюз"49. С изострянето на съпротивата в народнодемократичните страни срещу 
обвързването със СССР, тази формулировка се допълва с нови, крайно реак
ционни нотки. Пренебрегнал единственото възможно демократично гледище 
за суверенността на политиката на всяка страна, през май 1946 г. началникът 
на СИБ А.Лозовски заявява пред своите сътрудници: "Доколкото вие ще свърз
вате вътрешната реакция с антисъветските настроения, вие ще внедрявате 
определена проста и съвършено ясна мисъл -  който се обявява против СССР, 
той е против собствената си страна"50. Тази безпрецедентна идентификация 
на Съветския съюз със страните от неговата сфера на влияние, предназначена 
да парира всякаква съпротива срещу сателитизацията им, твърде скоро влиза 
в действие.

Обвързването на "носителите на старата демокрация" у нас с "враговете на 
СССР" се появява най-напред в съветския печат. В международния си преглед 
от 14 окт. 1945 г. съветският официоз в. "Правда" прави анализ на същността и 
политическата линия на новопоявилата се българска опозиция. Квалифицирайки 
я като "дребни реакционни групи без всякаква идеология и принципи, лишени

48 Народно земеделско знаме, бр.58,18 окт. 1945, бр.7,16 дек. 1946.; Знаме, 25 окт. 1945,7 февр. 
1946.

47 Знаме, 25 окт. 1945, 7 февр. 1946.
48 ЦГАОР, ф.8581, оп.1, ед.хр.148, л.34.
49 Пак там, л.38-39.
50 Пак там, ед.хр.179, л.50.
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от подкрепата на народа", вестникът оспорва декларациите на опозиционните 
лидери за "сърдечно приятелство с руския народ" и определя действията им 
като антисъветски. Същият ден вторият официоз -  в. "Известия” публикува 
очерка на големия писател и публицист Иля Еренбург "Опозицията", в който на 
базата на впечатления от посещението си в България през септември с.г., той 
потвърждава оценките на "Правда". За отечественофронтовските среди това 
е "зашеметяващ удар" и "отричане на опозицията от Москва"61. Опозиционните 
партии са изненадани от факта, че "един гост на България, посрещнат със 
симпатии не само от комунистите, може да стане проводник на нападки срещу 
политически течения и лица нему непознати", и квалифицират статията на Ерен
бург като "отзвук от партийно-партизански внушения" и "намеса във вътрешните 
работи и в политическия живот на България"62. Още по-драстична е преценката 
на органа на Демократическата партия -  в. "Знаме", според която "Еренбург е 
станал жертва на Трайчо Костов, чийто речи очевидно са прототип на въпрос
ната статия в "Известия"63.

В разгорещената предизборна обстановка съветските квалификации за опози
цията се подемат и доразвиват от отечественофронтовските сили. В статия 
"Опозицията и Съветският съюз" от 17 окт. 1945 г. редакцията на в. "Отечествен 
фронт" цитира съветските официози, отрича каквито и да са проруски или просъ- 
ветски настроения сред привържениците на опозицията и открито определя 
опозицията като "враг на СССР".

Епитетът неизменно се прилепва към нея във всички случаи, когато предста
вителите е или печатните е органи излизат със становища, различаващи се от 
мнението на Москва64. Не всички среди от управляващата коалиция обаче спо
делят тези крайни квалификации. Опирайки се конюнктурно на сдържаността 
на българските власти към проблемите, отнасящи се до СССР, на заседание 
на НК на Оф представителят на НС "Звено" П.Попзлатев заявява: "Трябва да 
бъдем по-внимателни в разобличаването на антисъветския характер на реак
цията у нас", тъй като "с това по обратен път подчертаваме съществуването на 
някакви не особено приятелски чувства към Съветския съюз и от това могат 
да се изковат стрели в чужбина"66. Следвайки тази логика органът на партията
-  в. "Изгрев" не се ангажира с провеждането на линията на "Отечествен фронт" 
(и респ. на СССР) по този въпрос. Вестниците на БРСДП -  "Народ" и на БЗНС
-  "Земеделско знаме" макар и да критикуват отделни прояви на опозицията, 
също не споделят изцяло съветските квалификации за нея. 51 52 53 54 55

51 Отечествен фронт, бр.346, 17 окт. 1945.; Народна войска, 16 окт. 1945; Народ, бр.318, 16 окт. 
1945.

52 Народно земеделско знаме, 21 окт. 1945.; Знаме, 22 окт. 1945.
53 Знаме, бр.25, 22 окт. 1945. При посещението си в България И.Еренбург контактува не само с 

представители на правителствените среди, но и с писатели и журналисти като Д.Петканова, И.Бешков, 
Е.Пелин и д р .- Вж.: И . З р е н б у р г .  Люди, годн, жизнь. Kh.V и  VI. М., 1966, 309-310, и едва ли се 
е поддал на "партийно-партизански внушения". Тенденциозната му характеристика на опозицията 
вероятно е резултат на факта, че статията е част от поредицата материали в съветската преса, 
предназначени да защитят политиката на отечественофронтовското правителство във връзка с 
предстоящото подписване на мирния договор с България.

54 Работническо дело, бр.308, 17 септ. и бр.315, 25 септ. 1945.; Отечествен фронт, бр.346,17 окт. 
1945 и др.

55 ЦДА, ф.28, оп.1, а.е.28, л.162.
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След неуспеха на двата опита за разширяване на отечественофронтовското 
правителство с представители на опозицията от края на 1945 и началото на 
1946 г. поради бойкота на опозиционните лидери, предизвикан от възмущението 
им от намесата на Кремъл по този въпрос, съветската страна демонстрира 
още по-грубо поведение към българската опозиция. На 8 ян. 1946 г. в. "Известия" 
публикува официално съобщение на ТАСС, в което тя е обвинена в"нелоялност 
към СССР", чрез която се обричала на "пълен провал" и тръгвала "по пътя на 
собствената си гибел". Като се има предвид символиката на тогавашната съвет
ска пропаганда, съобщението действително е симптоматично за бъдещето на 
опозиционните сили. То е препечатано веднага на първите страници на вест
ниците на Отечествения фронт с редакционен коментар, че представлява 
"тежка, но справедлива присъда за опозицията"55 56. Американските и английските 
средства за информация също преценяват огромната му важност и предупреж
дават, че сега "обучението на българите по демократизъм лежи изцяло върху 
плещите на СССР"57.

Активна роля за налагането на съветската пропагандна теза за опозицията 
като "враг на СССР" играе появилият се през есента на 1946 г. у нас орган на 
Политическото управление на Съветската армия в България -  в. "Дружба". 
Опирайки се на наличието на части на Съветската армия у нас и на факта, че 
те са реална сила, а "силата винаги се уважава, независимо дали я обичат или 
не"58, и изпълнявайки указанията на СИБ "да взема от местния живот всичко, 
което е антисъветско и да го разобличава със истинското му име", вестникът 
заема позиция на обвинител не само срещу опозицията, но и срещу всички, 
които не споделят съветските възгледи за демокрацията 59.

Съветската пропагандна теза за опозицията изиграва изключително важна 
роля за победата на Отечествения фронт в изборите за Велико народно събра
ние през октомври 1946 г. С оглед пълната дискредитация на опозиционните 
сили, радио Москва, в. "Правда", в. "Дружба" сочат, че те търсят външна под
крепа за стабилизацията си и директно ги обвиняват, че са "агентура на между
народната реакция". За доказателство дори е пуснат в ход чудовищен провока- 
ционен слух, че "българската опозиция е снабдила със сведения гръцката реак
ция за териториалните е претенции към България"60. Четири дни преди изборите 
редакционна статия "СССР, Отечественият фронт и опозицията" на правителст
вения официоз обобщава съветските обвинения. В нея се сочи, че СССР отрича 
българската опозиция и подкрепя Отечествения фронт, защото "именно той 
представлява българския народ". Изводът е категоричен и пределно откровен: 
"Гласувайте за Отечествения фронт..., тъй като единствен той гарантира вечната 
дружба със СССР"61.

В крайна сметка съветските пропагандни тези за българската опозиция и 
преповтарянето им от някои отечественофронтовски вестници и среди се оказ

55 Отечествен фронт, бр.2, 9 ян. 1946.; Работническо дело, бр.3,10 ян. 1946; Изгрев, бр.389,10 ян.
1946.

57 ЦГАОР, ф.4459, оп.27/1, ед.хр.5606, л.З, 69, 70.
и Пак там, ф.8581, оп.1, ед.хр.179, л.41.
59 Пак там; Дружба, бр.З, 20окт., бр.4, 23 окт. и бр.9, 27 окт., бр.14,15 ноем. 1946.
60 Работническо дело, бр.228, 5 окт. 1946.; Дружба, бр.З, 20 окт. 1946; Правда, 21 окт. 1946.
61 Отечествен фронт, бр.656, 23 окт. 1946.
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ват решаващи и за ликвидирането й през 1947 г. Огромен политически ефект 
има коментарът на радио Москва от 27 ян. 1947 г., според който "опозиционните 
групи в България, Полша, Югославия и Унгария" са се превърнали в "банди от 
диверсанти, терористи, вредители и шпиони". Публикуван веднага и в "Работни
ческо дело”62, този краен възглед, приравняващ легалната опозиция с нелегал
ните банди, е възприет директно от официалните български власти и използван 
като мощен аргумент в последвалите политически процеси срещу опозицион
ните лидери63. Още веднага след арестуването на земеделския лидер Никола 
Петков, радио Москва го обявява за "агент на международните империалисти
чески кръгове на Балканите"64 *, а по повод на процеса срещу него и издадената 
смъртна присъда в съветския печат се публикуват серия материали, подкрепя
щи морално позициите на отечественофронтовското правителство66. Те веднага 
се препечатват в "Работническо дело" и в "Отечествен фронт" и специално се 
акцентират чрез шрифтове и редакторски карета. За огромното им значение 
говори фактът, че двата вестника ги оповестяват не след пристигането на съвет
ската преса у нас, а веднага, благодарение на съобщаването им по радио Моск
ва. За периода от 13 юли до 30 авг. 1947 г. в печата на БРП(к) и на НК на Оф са 
публикувани 16 коментара на радио Москва в подкрепа на официалното българ
ско становище.

От началото на 1947 г. в печата на БРП(к) се появява нова пропагандна теза 
-  за универсалността и световно-историческото значение на съветския опит в 
изграждането на социализма. Зародена в разработките на В.И.Ленин и догмати- 
зирана от Й.В.Сталин, засега тя намира място в обществено-политическата 
мисъл в абстрактен вид -  без изтъкване на приложимостта на съветския опит 
за България. В. "Работническо дело"и сп. "Българо-съветска дружба" почти 
ежедневно публикуват голям брой материали за устройството на съветските 
колхози, за организацията на труда в тях, за съветските трудови почини и ини
циативи и.т.н., но без призив за следването им у нас. Тази безадресност е в 
пряка връзка с конкретната ситуация в страната, когато все още задачата за 
изграждане на социализма у нас не е прокламирана открито пред обществото.

Промените в обществено-политическия живот на България след есента на 
1947 г., свързани с налагането на съветския модел и трайното обвързване на 
страната ни със СССР след подписването на българо-съветския съюзен договор 
на 18 март 1948 г., внасят нови елементи в известните пропагандни тези и 
пораждат нови.

В тезата за вечната българо-съветска дружба зазвучават нови, още по-силни 
фаталистични нотки. Ако до есента на 1947 г. обосновката на нейната неизбеж
ност произтича от логиката на класовата борба за победата над вътрешните 
врагове на революцията, то в новите условия, фаталната е предопределеност 
за българския народ се свързва на първо място със самото съществуване на 
България. На фона на преувеличената опасност от нова световна ("студена") 
война и на политиката на СССР за обединяване на всички народнодемократични

62 Работническо дело, бр.21,28 ян. 1947.
63 Пак там, бр.23, 30 ян. и бр.24, 31 ян. 1947.; Народно земеделско знаме, бр.21,29 ян. 1947.
64 Отечествен фронт, бр.855, 20 юни 1947.
63 Московский большевик, 9 юли 1947; Ленинградская правда, 27 авг. 1947; Красная звезда, 30

авг. 1947; Славяне, 1947, № 9, 34-35 и др.
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страни в конфронтацията с бившите му съюзници от антихитлеристката коали
ция, ръководителите на БРП(к) нееднократно заявяват, че дружбата със СССР 
е "нашият единствено спасителен път", че "със Съветския съюз ние сме свър
зани на живот и смърт не за друго, а защото без него сме загубени като самос
тоятелна и свободна нация", тъй като в една предстояща война "ние не сме 
сами" и можем да се облегнем спокойно на "широкия гръб на своя мощен 
славянски събрат"66.

Вторият аргумент за обосновка на фаталната предопределеност на българо- 
съветската дружба за България се свързва със задачата за предстоящото 
изграждане на социализма. Преценявайки, че никоя друга велика сила не е 
заинтересувана от подобна насока на политическото развитие на страната, в 
началото на 1948 г. пропагандният отдел на ЦК на БРП(к) пуска в обръщение 
тезата, че изпълнението на всенародната задача -  "изграждането на основите 
на социализма е немислимо и невъзможно без СССР"67.

От началото на 1948 г. в тезата за вечната българо-съветска дружба се поя
вява силен конюнктурен елемент -  за "равноправните отношения между по- 
големия брат (СССР) и малка България", основани на принципа "дружба за 
дружба, вярност за вярност". Той е наложен от контрапропагандната необходи
мост за отбиване на още по-настойчивите (след съвещанието на деветте кому
нистически партии в Полша от септември 1947 г.) атаки на западната пропаганда 
за "бруталната намеса" и "командването на източните правителства от СССР 
с цел създаване на антидемократичен блок"68. За пръв път този елемент се 
появява в изявленията на министър-председателя Георги Димитров след под
писването на първия българо-съветски съюзен договор от 18 март 1948 г. и в 
речта му на митинга при пристигането на българската делегация в София69. 
Породен от конкретна конюнктура, този възглед преминава в пропагандата и 
присъства неизменно във всички официални изявления на представителите на 
българската държава в следващите години.

Изключително широко разпространение получава съветската пропагандна 
теза за "враговете на СССР" като врагове и на България. Благоприятна ситуация 
за това създава "втората вълна" на сталинските репресии в СССР и тяхното 
отражение у нас, намерило израз в постепенното насаждане и в нашата общест
вено-политическа действителност на прекомерната подозрителност и шпио- 
номанията, а често и на открити заплахи за физическа разправа с всички, които 
не споделят насоките в развитието на страната. Въпреки че след ликвидирането 
на опозицията през лятото и есента на 1947 г. в печата и в публичните изяви 
почти не се среща никаква критика по отношение на СССР и българо-съветските 
отношения, вторият конгрес на СБСД приема необосновано политизирано реше
ние, че в страната е създадена "пета колона" на антисъветска основа70. Изхож
дайки от тази презумпция, лидерът на БРП(к) Вълко Червенков заявява, че 
"всеки който не споделя тази линия (линията на най-тясно обвързване със СССР

66 В. Ч е р в е н к о в. Борбата против империализма -  за мир и демокрация.- Българо-съветска 
дружба, 1947, № 10, 3-6; ЦДА,ф.122, оп.1, а.е.6, л.54.

67 ЦДА, ф.1 Б, оп.15, а.е.263, л.2.
“  ЦГАОР, ф.8581, оп.1, ед.хр.221, л.165, ед.хр.291, л.16.
69 Работническо дело, бр.63-72, март 1948 г; Отечествен фронт, бр.1085-1096, март 1948 и др.
70 ЦДА, ф. 122, оп.1, а.е.5, л.З.
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-  б.а., Ц.К.) е враг на България" и съответно "всяка антисъветска проява следва 
да се наказва като най-тежко престъпление пред нашия народ"71.

Тези заплахи твърде скоро влизат в действие с участието и на съветските 
представители у нас. Най-напред те се прилагат спрямо относително независи
мата позиция на в. "Изгрев", позволяващ си под завоалирана форма да иразява 
несъгласие с някои действия на СССР по въпроси на следвоенното устройство 
на Европа72. "Своеволието" своевременно е отбелязано от кореспондента на 
ТАСС в София. В доклад до ръководството на агенцията той акцентира на 
симпатиите на вестника към буржоазната демокрация във франция, на различа
ващото се от съветската позиция тълкуване на американския план "Маршал", 
на намеците, че присъствието на съветските войски в страната ограничава 
националния е суверенитет и др.73 Вероятно това е един от поводите в края на 
декември 1947 г. с груба намеса отстрана на Дирекцията на печата и на НК на 
Оф в редакцията на вестника да бъде извършена насилствена кадрова промяна 
като начело са поставени известните политици от НС "Звено", свързани с БРП(к)
-  Г.Кулишев и Тр.Трифонов74.

След съветско-югославския конфликт, възникнал в началото на 1948 г. по 
вина на съветското ръководство и интернационализиран от него с цел изолация 
на ЮКП и Югославия от световното комунистическо движение и от "социалис
тическия лагер", формулата за "враговете на СССР като врагове и на собствения 
народ" се прилага с пряка съветска намеса при всякакви опити за изява на 
независима позиция от СССР и води до открита физическа разправа с редица 
политици. Първата е практическа реализация е спрямо секретаря на ЦК на 
БРП(к) Трайчо Костов през декември 1948 г. и в последвалия политически 
процес срещу него през 1949 г., ръководен от специална група съветски съвет
ници и специалисти75.

Широко разпространение получава и тезата за "братската съветска помощ" 
за България, която вече се обвързва пряко с изграждането на социализма у 
нас. По указание на Дирекцията на печата материалите във вестниците се 
редактират така, че тази помощ да се изтъква непрекъснато на преден план. 
Според ръководителя на Дирекцията -  комуниста Теню Стоянов, така се 
"способства за по-нататъшното развитие на доверието и любовта на нашия 
народ към СССР"76. За целта изцяло в стила на съветските пропагандни клишета 
по указание на Георги Димитров към "помощта" се добавя и епитета "безко
ристна". От трибуната на Петия конгрес на БРП(к) той заявява, че "срещу помощ
та и подкрепата си СССР не поставя никакви условия"77. Този пропаганден 
възглед контрастира грубо със започналата след подписването на българо- 
съветския съюзен договор пряка намеса на съветски специалисти и съветници 
в обществено-политическия живот на страната, предявяващи непрекъснати пре
тенции по всички въпроси на преустройството на България по съветски образец.

71 Българо-съветска дружба, 1947, № 10, с.3-9.
72 Изгрев, бр.907, 20 септ.; бр.951, 11 ноем. 1947, бр.912, 2 окт.; бр.922, 8 окт. 1947 и др.
73 ЦГАОР, ф.4459, оп.27/1, ед.хр.4008, л.190, ед.хр.5158, л .81,115, ед.хр.8348, л.126,137.
74 ЦДА, ф.890 К, оп.1, а.е.69, л.5-6.
75 Вж.: М. И с у с о в .  Сталин и България..., 202-210.
76 ЦДА, ф.269, оп.2, а.е.1, л.113.
77 Г. Д и м и т р о в. Съчинения. Т.14, с.334.
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Решенията на международното комунистическо съвещание в Полша от сеп
тември 1947 г. канонизират съветския опит в изграждането на социализма и 
ориентират източноевропейските комунистически партии към неговото усвоя
ване и повсеместно прилагане. Този факт заедно с революционното нетърпение 
за по-скорошно изграждане на социализма в България сред някои среди на 
БРП(к) са повод през ноември 1947 г. в пресата да се появят първите открити 
призиви за следване на съветския опит. Като се отчита, че "ние вървим по 
същия път, по който мина строителството на социализма в СССР", се прави 
извод, че "има на какво да се научим от съветските петилетки, за да се движим 
с още по-бързи темпове"78. С ликвидирането на политическия плурализъм в 
обществено-политическата мисъл след превръщането на Отечествения фронт 
в единна обществено-политическа организация в началото на 1948 г,, призивите 
за следване на съветския опит стават все по-чести. През ноември 1948 г. Дирек
цията на печата задължава всички вестници да открият специална рубрика 
"Ние се учим от съветския опит"79. Истинска фаворизация на този опит прави 
Георги Димитров в доклада си пред Петия конгрес на БРП(к), обявявайки го за 
"единственият, най-добрият образец за строителството на социализма у нас", 
поради което е наложително неговото "всестранно изучаване и най-широко 
използване"80.

Следването на "универсалния съветски опит" се стимулира и препоръчва и 
от СССР. От трибуната на Третия конгрес наСБСД през януари 1949 г. предста
вителят на Всесъюзното общество за културни връзки с чужбина (ВОКС) 
Вл.Яковлев определя "използуването на опита на социалистическото строител
ство, събран от народите на Съветския съюз", като "голяма практическа задача" 
пред българския народ81.

В началото на 1949 г. пропагандната теза за универсалността на съветския 
опит се поставя в основата на цялостната агитационно-пропагандна работа на 
БКП във връзка с изпълнението на първия петгодишен народностопански план 
на страната82.

Успоредно с политиката на БРП(к) за трансформация на печата от информа
ционен към директивен, реализирана повсеместно от края на 1947 г.83, пропа
гандните тези за българо-съветските отношения започват да се налагат задъл
жително във всички издания. Началото е поставено във връзка с чествуването 
на 30-годишнината на Октомврийската революция, когато създадените от НК 
на Оф, ЦК на БРП(к) и СБСД Всенароден комитет и местни комитети за чест
ването спускат предварително подготвени тезиси и лозунги за отразяване на 
събитието в пресата84. В тях се съдържат всички от разгледаните по-горе про
пагандни тези. Насочването на печата към точното следване на клишетата се 
реализира чрез провеждане на ежеседмични съвещания от НК на Оф, на които

78 Отечествен фронт, бр.1285, 5 ноем. 1947.

^ оп.2, а.е.Б, л.11.
80 Г. Д и м и т р о в. Съчинения. Т.14, 337-348.
81 ЦДА, ф.122, оп.1, а.е.6, л.61,58.
82 ЦДА, ф.1 Б, оп.15, а.е.302, л.4-9.
83 По тези въпроси вж.: Ц в. К ь о с е в а .  Цит.съч.
84 ЦДА, ф.28, оп.1, а.е.429, л.33-40, ф.1 Б, оп.15, а.е.175.
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на представителите на печата се раздават задължителни теми за разработка85. 
Въпреки строгото провеждане на тази линия, включително и чрез задължаване 
на редакциите да изпращат обратно в НК на Оф плановете си за статии за 
юбилея, на практика все още съществуват известни различия от официалните 
тези. Пренебрегвайки директивите, журналистите от в. "Изгрев" заявяват, че 
"всеки вестник има свое лице и сам ще определи как да дава материалите"86.

Преходът към изграждането на съветския модел в края на 1948 г. дава осно
вание на ЦК на БРП(к) да наложи пропагандните тези за българо-съветските 
отношения не само в комунистическите издания, но и в целия печат. Това става 
най-удачно във връзка с възприетата по инициатива на ЦК на БКП практика за 
честване на най-важните събития от съветския политически календар и в Бъл
гария. Преценени като "постоянен дълг на нашия печат и общественост", тези 
чествания се провеждат под лозунгите на ЦК на ВКП(б), спускани чрез ТАСС87. 
От българска страна към тях допълнително се прибавят утвърдените вече пропа
гандни тези за българо-съветските отношения, с което на практика се осъщест
вява "българизирането" им. От началото на 1949 г. по предложение на председа
теля на Комисията по печата при ЦК на БКП Вл.Поптомов с цел "избягване на 
неточности", се провежда линия за предварително "подработване" на най-важ
ните материали от Дирекцията на печата88. Със същата цел, а и с оглед подчер
таване ролята на СССР като "пътеводна звезда" за България, Дирекцията дава 
препоръки за съдържанието на материалите, определя начините за изтъкване 
на акцентите в статиите и т.н.89

Успоредно със започналото "отърсване на историческата наука от буржоаз
ното наследство" и преминаването е на основите на марксизма-ленинизма, 
формулираните от СССР и БРП(к) пропагандни тези за българо-съветските 
отношения навлизат дълбоко и в научните изследвания и започват да се отъж
дествяват с обективната историческа истина. Отначало новите оценки се появя
ват от устата или чрез перото на някои от лидерите на БРП(к). Така например 
през март 1948 г. в България се отбелязва широко 70-годишнината от освобож
дението на страната от турско иго. В реч на официалното честване Васил Кола
ров прави "марксически точна и обективна оценка" на събитието. Наред с някои 
верни изводи (за ролята на войната като буржоазно-демократична революция 
за България, за освободително-прогресивния е характер и др.), в услуга на 
актуапните за момента съветски атаки незаслужено и тенденциозно се подценя
ва ролята на западните сили в процесите на Българското възраждане90. Така 
политическите и идеологическите пристрастия се намесват в обективния исто
рически анализ и определят за продължителен период научната интерпретация 
на проблема Русия, западните сили и българският народ в националноосвободи- 
телната революция.

85 ЦДА, ф.28, оп.1, а.е.429, л.28-44, 72.
86 Пак там, а.е.404, л.28-44.
87 ЦДА, ф.214 Б, оп.1, а.е.295, л.11, 19.
88 Пак там, ф.1, оп.15, а.е.385, л.5.
89 ЦДА, ф.2, оп.2, а.е.1, л.71, а.е.2, л.83.
90 Работническо дело, бр.52, 4 март 1948.; Отечествен фронт, бр.1075, 4 март 1948; Българо- 

съветска дружба, 1948, № 3, 3-8.
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Налагането на политическата целесъобразност в научната интерпретация 
на българо-руската, българо-съветската и общославянската проблематика е 
зафиксирано в документите на първото национално съвещание на българските 
историци от 1948 г. В тях се дават директиви "да се проучат подробно отноше
нията между славянските народи в миналото, като се наблегне на ония моменти, 
които са съдействали и ще съдействат за по-тясното сближение между тях"91. 
Няколко месеца след това сп. "Исторически преглед" публикува статията на 
проф. Велчо Велчев "Българи и руси в светлината на движението за славянско 
единство". Наред с налагането на глобалния извод за класовия характер на 
руско-българските отношения от средновековието до съвременността, в нея 
авторът прави и конюнктурното заключение, че "винаги двете страни са си 
обменяли предимно плодовете на прогресивното творчество"92. Следването 
на подобен ненаучен подход става масова практика в историческата наука 
след 1949 г.. Налагането му обслужва конюнктурните интереси на БКП и има 
изключително тежки последици за българо-съветската проблематика. Като 
резултат българо-съветските отношения се идентифицират с българо-съвет
ската дружба и изцяло се пренебрегват негативните моменти в тях.

* * *

формулирането и налагането на пропагандни тези за българо-съветските 
отношения изиграва важна роля в процесите на превръщането на България в 
съветски сателит. Те са част от психологическия натиск, който наред със съвет
ското военно присъствие довеждат до трайното настаняване на СССР в живота 
на България. Апологетичният им характер цели намаляване на съпротивата на 
определени среди от българския народ срещу непрекъснатото повишаване на 
зависимостта на България от СССР. Обосновката на тезите не само с полити
ческата необходимост, но и с племенното и едва ли не и с биологическото 
родство между двата народа цели да внедри в съзнанието на българите необра
тимостта и неизбежността на тези процеси.

Налагането на пропагандните тези за българо-съветските отношения обслуж
ва изцяло и политиката на българските комунисти за окончателното им стабили
зиране във властта. Като формация, стояща най-близо до СССР и протежирана 
непрекъснато от него, БРП(к) естествено е и най-заинтересована от разпростра
нението на такива пропагандни клишета, които утвърждавайки съветските дей
ствия в България водят и до утвърждаване на нейното политическо влияние.

Именно това съчетаване на съветската заинтересованост от налагането на 
пропагандни тези с инициативността на българските комунисти води до насаж
дане в българския политически живот на обстановка на фатализъм, сервилност 
и неестественост в отношението на българските политически фактори към 
СССР.

Преминаването на пропагандните тези в научните изследвания нанася тежка 
вреда на историческата наука. То води до построяването на идеологеми и пара

91 Цит. по: Проблеми на българската историография. С., 1973, с.22.
92 Вж.: В. В е л ч е в .  Българи и руси в светлината на движението за славянско единство -  ИПр, 

1949, № 1,72 -93.
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дигми, а невъзможността да се излезе от тях, заедно с тенденциозното ограни
чаване на изворовата база от съветска и от българска страна, превръщат бълга
ро-съветските отношения в едно огромно "бяло петно" и обричат на неуспех 
всички опити за обективно третиране на тези проблеми.

BULGARIAN-SOVIET RELATIONS. PROPAGANDA AND CONJUNCTURE (1944-1945)

T s v e t a n a  K y o s s e v a

After 1944 in the Bulgarian socio-political thinking consolidated a number of propaganda 
cliches and ideological formulations about the essence of Bulgarian-Soviet relations. They 
were described by bombastic and pompous superlatives of the kind of: “As the sun and air for 
every living being” or “Fraternal and selfless Soviet assistance to Bulgaria”, etc.

The propaganda cliches emerged in the first post-war years as part of the Soviet psycho
logical pressure on Bulgarian society which, along with the military and political presence of 
the USSR in Bulgaria, led to turning the country into a Soviet satellite. In accordance with the 
instructions of the leader of the Bulgarian communists Georgi Dimitrov, the propaganda the
ses were justified not only by political necessity but also with the ethnic and even biological 
kinship between the two peoples. This was aimed at lowering the resistance of certain circles 
in Bulgaria against the uninterrupted raising of Bulgaria’s dependence on the USSR and at 
implanting in the minds of the people the sense of the irreversibility of these processes.

The imposition of the propaganda theses about Bulgarian-Soviet relations served also the 
policy of the Bulgarian communists for their definitive stabilization in power. This blending of 
the Soviet interests resulting in establishing conditions contributive to servility, fatalism and 
unnaturalness in the relations of the Bulgarian political factors to the USSR.

The passing of the propaganda theses in scientific research inflicted grave harm on his
torical science. As a result, for many years in Bulgarian historiography Bulgarian-Soviet rela
tions were identified with Bulgarian-Soviet friendship and the negative moments on them 
were fully disregarded.
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Текуща история

ГЕРМАНИЯ ПО ПЪТЯ КЪМ ОБЕДИНЕНИЕТО (1989-1990)

Е л е н а  Б о я д ж и е в а

"Германският въпрос ще остане открит дотогава, 
докато е затворена Бранденбургската врата."

Рената фрич-Бурнацел

Епохалните събития от края на 1989 и 1990 г. превърнаха в реалност мечтата 
на милиони германци, която изглеждаше неосъществима, дори немислима 
през нашия век: обединението на Германия. Верижната реакция на "нежните 
революция" в Централна и Източна Европа запрати в историята "студената 
война" и помете сякаш непоклатимия и вечен следвоенен ред.

В края на века Старият континент, разтърсен трагично от две световни войни 
и от човеконенавистни диктатури, арена на противоборството между двете 
обществени системи, най-сетне изживя своя звезден миг. Свободата и демокра
цията възтържествуваха над тоталитаризма, а пазарното стопанство -  над 
скованата централизирана икономика.

Ключовата роля в прогнозираното и все пак неочаквано ново възраждане на 
Европа съдбата отпреди на Михаил Горбачов. Историческият момент беше 
неповторим и нему принадлежеше заслугата да бъде използван пълноценно. 
Неговата реформаторска политика на "перестройката", макар и обременена с 
предразсъдъци и утопичност, имаше решаващия принос за рухването на проя
дената отвътре система на "реалния социализъм". Тя пробуди надеждите за 
демократичното й обновление и даде импулси на стремлението към радикално 
решение на германския въпрос.

Трусовете, които разлюляха земите на Европа от центъра до източната й 
периферия, сринаха застиналия "свят от вчера" и сътвориха новата му, невъобра
зима дотогава геополитическа карта. Най-впечатляващо беше началото -  щур
мът на Берлинската стена. Разделяща в продължение на почти тридесет години 
МНОГОМИЛИОННИЯ град И германската нация, тя беше и символ на поделения 
континент. С нея рухна и "желязната завеса". Открит беше пътят към повторното 
обединение на Германия.

Единадесетмесечният маратон -  от 9 ноември 1989 до 3 октомври 1990 г. -  
увенча с успех усилията на преговарящите страни -  двете германски държави

Исторически преглед, кн. 1 —2/1999



и четирите велики сили. Четиридесет години след разцеплението на Германия
-  последица от следвоенния конфликт между победителките от Изтока и Запада
-  беше възстановено единството й. С акта на държавното обединение обаче 
само започваше процесът на немското единение. Тепърва германците от двете 
страни на доскорошната "фронтова линия" щяха да се учат да живеят отново 
заедно, да преодоляват предразсъдъци и подозрения, насаждани у тях десети
летия наред.

В настоящата статия проследявам основните моменти в съдбовните събития 
през тези единадесет месеца, променили лика на Германия. Показано е как 
мирният бунт на "малките" хора от бившата ГДР доведе до прелома и подтикна 
"големите" да разсекат германския възел. Изложението черпи от изворите на 
публикуваната документална информация, от материалите в периодичния печат 
и обнародваната досега в Германия научна книжнина за стръмния път към 
обединението.

* * *

Първата искра на народното недоволство от режима в ГДР припламна през 
зимата на 1988 г. На 15 януари -  70-годишнината от убийството на Карл Либк- 
нехт и Роза Люксембург -  стотици хора излязоха по улиците на Лайпциг с 
искането за нормални човешки права: свободна изява на мнения, свобода на 
събиранията и изказванията. Осемдесет души бяха арестувани 1.

Спонтанни прояви на възмущение избухнаха през лятото на 1989 г. по повод 
ограниченията при задграничните пътувания. Проектът на дълго обсъждания 
за тях закон* 2 взриви всеобщото негодувание: той се оказа класически пример 
за неспособността на закостенелия режим да отговори на предизвикателствата 
на новото време, чиито все по-ясни признаци не можеше или не желаеше да 
долови.

25 септември 1989 г. беше рождената дата на гражданското неподчинение 
в ГДР: в Лайпциг демонстрираха 5000 души, за да бъде разрешено политичес
кото обединение "Нов форум"3. Недоволството, което избликна в мощни спон
танни протести, вече не можеше да бъде обуздано. На 2 октомври по улиците 
и площадите на Лайпциг излязоха десетки хиляди, разгонени със сила от "на
родната полиция". При всяка следваща демонстрация растеше броят и гневът 
им 4, а страхът сякаш беше прокуден назад, в миналото. Старинният, красив 
панаирен град се превърна в столица на мирната революция.

Помпозното честване на 40-годишнината на ГДР на 7 октомври, на което 
присъства и съветският партиен и държавен ръководител М.Горбачов, подейст
ва като сигнал на опозицията. Вечерта улиците и площадите на Източен Берлин 
се заляха от стотици хиляди граждани, които не желаеха да съществуват поста- 
рому. Въпреки насилието на полицията хората излязоха и на следващия ден.

’ Der Spiegel, 42.Jg., № 4, S.99-100 (25.1.1988).
2 Gesetz über Reisen von Bürgern der DDR in das Ausland -  Neues Deutscgland, 6.XI.1989.
3 Dokumente der Wiedervreinigung Deutschlands. Stuttgart, 1991, S.XVI.
4 Der Spiegel, 43.Jg., № 48, S.19-27 (27.XI.1989).
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Мирните демонстрации бяха окървавени -  над 1000 души бяха арестувани и 
малтретирани 5.

Китайският подход за смазването на протести срещу властта беше приложен 
и в Лайпциг, където демонстриращите за пръв път издигнаха лозунга: "Ние 
сме народът!"6 Тези три думи говореха недвусмислено за това кой щеше да 
твори историята.

На 9 октомври болният вече генерален секретар на ГЕСИ Ерих Хонекер при
зова "да се смажат с всичка сила демонстрациите"7. Очевидно и нему липсваше 
прозрение, че светът, над който досега властваше, беше вече узрял за сво
бодата.

Само ден след изстъпленията на органите на сигурността срещу разбунените 
Източен Берлин и Лайпциг трима от върха на номенклатурата се събраха, за 
да обмислят как да бъде овладяно положението. Това бяха Егон Кренц, секре
тар по сигурността в ГЕСП, Ерих Милке, шеф на Държавна сигурност, и Гюнтер 
Шабовски, окръжен партиен секретар на Берлин. Обединени около стратеги
ческото решение да се спрат бруталните действия срещу мирните демонстран
ти 8, те поеха по хлъзгавия път на "перестройката". Съдбата на Хонекер беше 
решена: на 18 октомври той беше принуден да подаде оставка. Но и триумвира- 
тът нямаше да просъществува дълго. Крачка по крачка невъоръженият народ 
щеше да принуди ГЕСП да се оттегли от властта.

Протестите продължиха с нарастваща сила: на 23 октомври в Лайпциг -  над 
300 000 души и десетки хиляди в други градове, на 25 октомври в Дрезден -  
над 100 000, един милион -  в Източен Берлин на 4 ноември и над половин 
милион на 6 ноември в Лайпциг 9. За да отпуши клапана на напрежението, 
правителството на Вили Щоф отвори границата с Чехословакия (4 ноември), 
откъдето десетки хиляди напуснаха незабавно ГДР.

Оттук насетне събитията се развиваха с мълниеносна бързина. На 7 ноември 
кабинетът подаде оставка, последва го на другия ден цялото Политбюро на 
ЦК при ГЕСП, а на третия ден Гюнтер Шабовски обяви отварянето на границата 
с фРГ. Берлинчани изпревариха официалния акт и щурмуваха Стената. Експло
зията на народния гняв на 9 ноември ликвидира видимата част от "желязната 
завеса", която разделяше в течение на повече от четвърт век жителите на 
огромния град 10.

Променящата се в ход конфигурация на политическата сцена в Централна и 
Източна Европа, съпроводена от разкрепостеното слово на медиите, даде въз
можност светът да чуе и сподели исканията на източногерманците за свобода 
и единна държава. А те бяха ясно изразени в скандиранията и плакатите на 
демонстрантите: "Обединение", "Германия -  единно отечество", "ГДР" и т.н.11 
Безпрецедентните събития показаха, че обществото, или поне по-голямата му 
част, не желаеше повече да се примирява с досегашните ценности и структури.

5 «Wem, №  51, S.VV2 iia.x\\.i9S9).
6 Ibidem, 44.Jg., № 1, S.78-92 (1.1.1990).
7 Ibidem, 43.Jg„ №48, S.21 (27.XI.1989).
8 Ibidem, S.23; Dokumente des Wiedervereinigung..., S.XVII.
9 Der Spiegel, 43.Jg., № 48, S.19-21.
10 Von der Spaltung zur Einheit. 1945-1990. Bonn, 1992, S.35. 
"  Der Spiegel, 44.Jg„ № 1, S.78-92 (1.1.1990).
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Едва ли вече имаше съмнение във факта, че за политиците и от Запада, и от 
Изтока въпросът за немското обединение не беше "дали", а "кога" и "как".

Коренната промяна върху средно- и източноевропейската територия сочи 
някои общи черти с държавите, които по-рано отхвърлиха диктаторските си 
режими: Гърция, Испания, Португалия и няколко от Латинска Америка. Принцип
ната разлика между тях дава отговор на въпроса "реформа или прелом"?

В първия вариант се срути една половинвековна обществена система, която 
беше създадена като противовес на капиталистическото общество. При втория 
тип държави се смени една форма на управление с друга -  авторитаризъм с 
парламентарна демокрация, без нито една от тях да засегне свещеното право 
на частна собственост и да накърни принципът на пазарното стопанство.

Другото съществено различие се състоеше в това ,че в страните от социалис
тическия блок смяната на политическите, икономическите и социалните струк
тури започна тогава, когато те показаха болезнените признаци на дълбока криза, 
засегнала най-вече стопанската система. Ето защо новите политически елити 
не можаха да почерпят от опита на изпреварилите ги -  например на Иберийския 
полуостров, където ударната сила на икономическия възход през 70-те години 
беше използвана за целите на демократизирането.

Когато определяме промяната в ГДР и Европейския Изток, вкл. Югоизтока 
като прелом, това не означава, че липсват елементи, характерни за реформата. 
Навсякъде в бившите социалистически страни се извърши странна трансфор
мация на тоталитарното общество в недотам ясно изкристализирала демокра
ция, като нишките на събитията се дърпаха открито и задкулисно от силите на 
бившите режими. Умело вграждайки се в управленските структури на всички 
равнища и във владение на парите, комунистическата номенклатура с помощта 
на "опозиционери" съглашенци и с носталгията по доскорошната сигурност 
скоро успя да се сдобие отново с властта. Най-ярък пример в това отношение 
са България и Румъния, където изминаха седем години, за да започне след 
началото повторната, същинската промяна. Но това вече е друга тема.

Единствено бившата вече ГДР имаше по-добра участ от своите партньори в 
социалистическата система, защото можеше да се опре на икономически мощ
ния си роднина -  фРГ. Времето от 7 ноември 1989 до 18 март 1990 г. беше 
периодът на реформите, приключило с първите свободни избори за Народната 
камара и с победата на консервативния "Алианс за Германия". През тези четири 
месеца се открои интересна конфигурация на силите, която се чертаеше от 
ходовете на главните играчи върху политическата шахматна дъска: правителст
вото, Народната камара и Кръглата маса.

В еуфорията на събитията от октомври и ноември 1989 г. всичко изглеждаше 
така, като че ли старият обществен ред завинаги е напуснал източногерман
ските земи. Скоро обаче стана ясно, че не е за подценяване съпротивата на 
неговия носител -  все още живата ГЕСП -  срещу историческия поврат. Доказа
телство за това бяха действията на Народната камара и на новоизбраното 
правителство начело с Ханс Модров, окръжен секретар на партията в Дрезден.

Народната камара се събра на поредното си заседание едва на 13 ноември 
след трите съдбоносни дни (7-9  ноември), които разтърсиха ГДР ' г. На него 12

12 Neues Deutschland, 13.XI.1989; Р J. L a p  р. Anspruch und Alltag der Volkskammer vor dem Umbruch 
1989/90.- In: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 21, Jg. (1990), № 1, S.115 etc.
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се появиха само председателят й членовете на президиума, колкото да 
изберат новия премиер.

В обръщението на правителството от 17 ноември Ханс Модров обеща рефор
ма на политическата система към "съхраняване и утвърждаване на процеса на 
самоопределение", което щяло да обнови "законността на ГДР като социа
листическа държава"13. В заключение той помоли за кредит на доверие, който 
послушната на ГЕСП и безгласна Народна камара му гласува за разлика от 
народа. Стотиците хиляди, които протестираха в Лайпциг, Берлин, Дрезден и 
другаде, отхвърлиха козметичните преобразувания и настояха за окончателно 
скъсване със системата. Поставени пред съдбовния избор: реформа или пре
лом, управляващите комунисти предпочетоха половинчатите мерки. Всъщност, 
те нямаха никакво намерение да се разделят с наследствената си власт. Ето 
защо последвалите политически действия разкриваха странна смес от рефор- 
маторство и догматичност.

Докато източногерманците ликуваха от събарянето на Стената, била за тях 
кошмар, дори гибел, известни имена из творческия елит подкрепиха политиката 
на кабинета. Мнозина от тях подписаха апела "За нашата страна" (26 ноември)14, 
чиито заключителни слова призоваваха: "Все още имаме шанс да развиваме в 
равноправно съседство с всички държави в Европа една социалистическа 
алтернатива на федерална република". Не изразяваха ли обаче тези думи 
страха от неизвестното бъдеще, при което на придворните трубадури несъмнено 
щеше да липсва сигурната дажба в уютната клетка.

От началото на октомври се оформи "контактна група", която обсъждаше 
конспиративно с управляващите параметрите на възможния диалог. В нея участ
ваха представители на седем политически групировки, между които Нов форум, 
Демокрация сега, Социалдемократическа партия, Зелена партия и др.15 Със
тавът разкриваше пъстра смес от реформатори из партийния (ГЕСП) елит и 
опозиционно настроени общественици, които в ритъма на промяната щяха да 
се изграждат като политици. Договорът между двете крила, който се обсъж
даше за пръв път на 7 декември от Кръглата маса, трябваше да запълни опасния 
вакуум във властта и да угаси огнищата на бунтовете, заплашващи да изпепелят 
монополизиралата я върхушка16. Реформаторите комунисти все още не можеха 
да повярват, че времето неумолимо приближаваше деня на окончателната раз
връзка, а опозицията -  слаба и разнородна -  не беше готова да поеме изцяло 
в свои ръце кормилото на клатушкащия се в бурните води кораб на държавата. 
Ето защо Кръглата маса изигра ролята на сръчен навигатор между опасните 
скали на прехода.

Преговорите, на които участваха и представители на църквата, показаха лип
сата на гъвкавост у управляващите комунисти по радикалните въпроси -  преми
наването от държавно централизирана икономика към пазарно стопанство и 
структурната реформа на всички производствени и ръководни звена. След като

13 Neues Deutschland, 18/19.XI. 1989; Dokumente der Wiedervereinigung..., S.33-57.
14 Neues Deutschland, 26.XI.1989.
15 U. T h а y s e n. Der Runde Tisch. Oder: Wo bleibt das Volk? Der Weg der DDR in die Demokratie. 

Opladen, 1990.
16 Der Spiegel, 43.Jg., № 50, S.24 (11.XII.1989); Chronik der Ereignisse in der DDR.- Deutschland 

Archiv, 1990, S.26.
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успя, макар и за кратко, да спре процеса на разпад във властта, кабинетът на 
X. Модров се окуражи и се измъкна от участие в Кръглата маса.

Междувременно настъпиха събития, които погребаха и малкото доверие към 
правителството. Злоупотребите с властта, корупцията и по най-високите й 
етажи, унищожаването на компрометиращите Държавна сигурност (ЩАЗИ) 
документи и продължаващите от нейна страна манипулации на агенти и донос
ници (т.е. всичко, което наблюдавахме и при нас) повишиха градуса на напреже
нието. Успоредно с това се изостряше кризата в стопанския живот, започна 
отливът на коалиционните партньори, уплашени от това да не бъдат всмукани 
във водовъртежа при неудържимото потъване на режима, растеше и нетърпе
нието на хората от противоречивите стъпки на властимащите -  "една напред, 
две назад" -  което нажежи до бяло обществената атмосфера. Всичко това 
принуди Ханс Модров да се присъедини към Кръглата маса. Същата вечер на 
15 януари 1990 г. източноберлинчани щурмуваха централата на ЩАЗИ, а проф
съюзите призоваха към обща генерална стачка 17.

За да предотврати, ала по-скоро отложи сгромолясването на политическия 
и обществения ред, кабинетът се съгласи с участниците на Кръглата маса 
изборите за Народна камара да се изтеглят от май за март18. Премиерът отпъ
тува за Москва, откъдето, както досега, се чакаше отговор на проблемите и 
евентуална благословия за решенията. На 30 януари 1990 г. се състоя срещата 
му с Горбачов, на която бе решено обединението на Германия във формата на 
федерация 19. Десет дни по-късно Горбачов видоизмени формулировката, 
изразявайки пред федералния канцлер Хелмут Кол принципното си съгласие с 
пълното немско единение, ако то бъде "част от цялостната европейска архи
тектура"20.

След завръщането си в Берлин Модров обрисува положението в страната в 
най-мрачни краски и призова опозицията да участва в министерския съвет, за 
да се излъчи "правителство на националната отговорност"21. Новите партии се 
присъединиха на 5 февруари 1990 г.

Междувременно стопанството в ГДР така бързо се устреми към дъното, че 
Хелмут Кол не можеше да не констатира при посещението на Ханс Модров в 
Бон (13-14 февруари) "сриването на бизнесосновата" за стъпаловидните иконо
мически планове 22. Ето защо той настоя за незабавни реформи в посока на 
пазарното стопанство и предложи преговори за формирането на валутна и ико
номическа общност.

Провалът на псевдореформаторските игри на посткомунистите беше духовито 
коментиран от известния историк Ернст Нолте. Според него оттогава "ГДР 
прилича на давещ се, а давещият се не може да поставя условия", спасителната 
акция не е дело на двама равностойни партньори"23.

17 Chronik der Ereignisse in der DDR -  Deutschland Archiv, 1990, S.26 etc.
18 Ibidem.
19 Von der Spaltung zur Einheit..., S.37.
20 Ibidem, S.38.
21 Neues Deutschland, 2.11.1990; Chronik der Ereignisse..., S.26 etc.
22 Von der Spaltung zur Einheit..., S.38.
23 Ibidem.
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Балансът на управлението на ГДР при Х.Модров отчетливо откроява два 
периода. По времето на първия, протекъл в рамките на трите месеца -  от 13 
ноември 1989 г. до 5 февруари 1990 г., правителството направи всичко въз
можно, за да спаси в държавното ръководство наследниците на Е.Хонекер, 
чиято диктатура продължи осемнадесет години. Този опит явно се провали.

Под натиска на обществената буря премиерът се включи в Кръглата маса, 
където се оказа доста сръчен политик. Доказателство за това е съставянето 
на коалиционното правителство.

Както на правителството и на Кръглата маса, така и на Народната камара 
оценката може да бъде двойствена. Всъщност тя никога не е била действена 
сила. До началото на прелома това беше послушен на ГЕСП орган, който за 
пред света трябваше да играе ролята на парламентарно представителство24 25.

В краткия отрязък от време след сриването на Стената до изборите за нов 
парламент (18 март 1990 г.) съставът й показваше познатите лица от старата 
система. Сега обаче, успоредно с мъчителното раждане на гражданското об
щество, се разкри един любопитен факт: смятаното за хомогенно представител
ство се раздираше от противоречия, провокирани от новите интереси. И все 
пак не може да се отрече, че в критичните мигове на прелома Народната камара 
допринесе да се възстанови публичността на общественото мнение и настоя 
виновните за кризата да отговарят пред народа26.

Най-новото звено от триумвирата, управлявал през месеците на прехода, 
беше Кръглата маса. Макар и. да съдейства да се ускори и регулира процесът, 
довел до решаващите избори, тя все пак не представяше "народа". Това беше 
временна институция, изразяваща вижданията и интересите на стари и нови 
партии и организации, преходна сцена, върху която се разиграваха ходовете 
на предизборната битка.

Актьорите от партията, която доскоро беше монополизирала целокупния 
обществен живот, и от младата опозиция щяха скоро да разберат, че хората, 
извоювали промяната, не се интересуват от техните пазарлъци. От края на 
януари 1990 г., когато и правителството, и Кръглата маса застанаха от едната 
страна на барикадата, защитавайки парадоксално "идентичността на ГДР", 
мнозинството от народа вече бе решило: край на социалистическата държава 
и обединение на Германия26.

* * *

Сензационната новина за пробива в Стената завари федералния канцлер 
Х.Кол в Полша, където бяха започнали преговори за сътрудничество по жизнено 
важните за континента въпроси: мира, сигурността и стабилността. Прекъсвайки 
за ден посещението си във Варшава Х.Кол призова в историческата си реч от 
балкона на кметството в Шьонеберг към "благоразумие и мъдрост в този щаст
лив, но и тежък час в историята на нашия народ"27. За пуснатия от бутилката

24 Parlamements-Szenen einer deutschen Revolution. Bonn, 1989, S.73.
25 Ibidem, S.192-194.
28 G.-J. G l a e s s n e r .  Der schwierige Weg zur Demokratie. Opladen, 1992, S.93.
27 Von der Spaltung zur Einheit..., S.36.
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дух на свободата, опиянил Централна и Източна Европа, той благодари на 
Горбачов, като не забрави да успокои смутените от събитията политици с увере
нието, че германският въпрос не ще се превърне в преграда по и без това 
стръмния път на европейското сближение 28.

Обикновените хора във фРГ научаваха за демонстрациите на сънародниците 
си от ГДР чрез медиите (а и посредством лични контакти с бежанците), като 
следяха всяка стъпка с участие и вълнение. За повечето от тях падането на 
Стената бележеше началото на обединението, което толкова дълго бяха 
желали, но смятаха за невероятно.

Междувременно с неотслабваща сила продължаваше да се лее на Запад 
вълната от източни емигранти. Само от лятото до края на 1989 г. от ГД Р избягаха 
324 000 души, които потърсиха подслон и работа във федералната република29. 
Очевидно се налагаше да се спре това преселение, да се даде шанс на хората 
в родните им места. Тук имаха думата водещите политици, които с добра воля 
и реални действия можеха да върнат доверието към себе си.

И управляващите, и опозицията в Бон внимаваха за реакциите си, опитвайки 
се ритъмът им да бъде съзвучен. "Сближението на германците, за това става 
въпрос..." заяви почетният председател на ГСДП, Вили Бранд. "Отнася се до 
Германия, до единството и правото, и свободата. Да живее свободното гер
манско отечество" -  така възторжено откликна напористият канцлер 30.

Докато на Запад все още умуваха как да реагират на възкресението на гер
манския въпрос, смятан от песимистите вече за погребан, тъкмо Хелмут Кол 
беше този, който не се поколеба да поеме инициативата. Вдъхновявайки се от 
примера на първия обединител на германската нация, княз Ото фон Бисмарк, 
той сподели с Горбачов едно негово остроумие, което го е поощрило: "Винаги 
човек трябва да е нащрек дали Господ Бог крачи през световната история, да 
подскочи и да се вкопчи в края на палтото му, за да го изтегли натам, където 
му е необходимо."31

Така и стори решителният канцлер. Още на 28 ноември 1989 г. в речта си 
пред Бундестага той прочете прочутата си програма от 10 точки, която смути 
духа не на един европейски държавник32. От една страна, това беше неговият 
отговор на критиките в Бон, че не е реагирал незабавно на стремителните съби
тия в ГДР. От друга страна, програмата съответстваше на намерението на 
неговата партия, Християндемократическия съюз, да издигне обединението 
на Германия в ключовата дума за предстоящите избори.

Изразявайки дълбокото вълнение на федералното правителство от непоклати
мата воля за свобода и самоопределение на мнозинството от източногерман- 
ците, Х.Кол обобщи в десет точки незабавните и перспективните задачи, които 
щяха да подготвят отделните етапи в движението към крайната цел -  един
ството на Германия. Те обхващаха широка гама от мерки -  като се започне от 
хуманитарната помощ за бегълците от ГДР, следвана от готовността за

28 Ibidem.
29 Der Spiegel, 44Jg., № 8, S.29 (19.11.1990).
30 Ibidem, № 6, S.26 (5.11.1990); № 10, S.24 (5.111.1990).
31 Ibidem, 44.Jg., № 30, S.16 (23.VII.1990).
32 Dokumente des Wiedervereinigung Deutschlands..., S.57-64.
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договорна общност, за да се стигне до повторното единение, което канцлерът 
дипломатично обвърза с европейската интеграция (т.7, 9).

"федерална република Германия днес е неразривно слята със свободна и 
демократична Европа" потвърди канцлерът европейската си обвързаност в 
Париж на 17 януари 1990 г., като добави, че в бъдеще не ще става дума за 
реставриране на националнодържавните структури от XIX в.33

Особено внимание Кол отдаде на необходимостта единна Германия да се 
впише в архитектурата на общия европейски дом (т.6). Така той отговори на 
опасенията на Запада, че голямата и икономически най-мощна държава в Евро
па би загубила интереса си към Европейската общност и дори би напуснала 
НАТО.

Докато новият шеф на правителството в ГДР, Ханс Модров, спекулираше с 
"реформирането" на системата и намираше обединението за "нереалистично", 
Х.Кол прояви далновидност, решителност и воля да събере принудително разде
леното отечество "под един покрив". Наградата за това беше доверието на 
нацията и преизбирането му за канцлер на единна Германия.

В светлината на надпреварващите се политически събития в средно- и източ
ноевропейския регион, и особено в Съветския съюз, стана ясно, че канцлерът 
правилно е разбрал и сърцато уловил неповторимия шанс за немското единение. 
Това му признаха и вътрешните опоненти. Архитектът на Източните договори 
Егон Бар от ГСДП каза вкратце следното: "Благодарение на Горбачов се откри 
възможността за единството, хората от ГДР го решиха, а Кол с набито око и 
кураж използва случая."34

Отначало самотният ход на канцлера се възприе и в страната, и в чужбина 
като сензация. Но само след няколко седмици се надигна втората вълна от 
демонстрации в ГДР. Този път лозунгът гласеше: "Ние сме един народ."35

И когато се срещна с Модров в Дрезден (19 декември 1989 г.) Кол веднага 
разбра, че няма време за повече бавене, за "преходен период, че дните на 
ГД Р са преброени. Продължаващите с нестихваща сила демонстрации го убе
диха, че събитията драматично изпреварват политиците.

Съдействие за преодоляване на напрежението му оказа Горбачов, за когото 
също вече беше свършило времето за колебанията. При срещата си с Модров 
в края на януари 1990 г. той беше взел решението Германия да остане член на 
променящия се Североатлантически алианс. Историята беше показала, че няма 
"нищо по-вредно за стабилността на Европа от люшканата между двата свята, 
между Запада и Изтока, Германия"36.

В общия хор на надеждата във федералната република прозвучаваха и дисо
нанси. В ГСДП все още преобладаваха настроения, отразяващи несъгласие с 
прибързаните стъпки към обединението. На 30 октомври 1989 г. главният редак
тор на списанието "Шпигел", Ерих Бьоме, започна коментара си за разбунената 
ГДР с думите "Аз не бих искал да ме обединяват"37. За него върхът на поноси- 
мостта бил конфедерация на двете държави.

33 R. F r i t s c h - B o u r n a z e l . ,  Europa und die deutsche Einheit. (Solderdruck des Auswärtigen Amtes). 
Bonn, 1990, S.244. (Dokumente der Wiedervereinigung Deutschlands).

34 Der Spiegel, 44.Jg., №13, S.22 (26.111.1990).
35 Ibidem, № 1-5, S.78-92 (1.1.1990-29.1.1990).
36 Ibidem, № 8, S.16 (19.11.1990).
37 Ibidem, 43.Jg„ № 44, S.3 (30.X.1989).
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След като управляващият Християндемократическия съюз показа на света 
категорично посоката на своята германска политика, това трябваше неминуемо 
да стори и най-голямото опозиционна сила във фРГ -  Социалдемократическата 
партия. Затова тя свика на 18-20 декември партиен конгрес в Берлин (Западен), 
на който делегатите приеха обръщение към народа, публикувано под стратеги
ческия наслов "Германците в Европа". В него се потвърждаваше, че на немска 
земя се извършва демократична революция, която слага край на неестествено 
разделяне на нацията. Приближавал денят, когато щяла да се осъществи 
социалдемократическата мечта: "Сега расте заедно това, което си принадлежи. 
В Германия и в Европа!"38

Социалдемократите одобриха 10-точковата програма на Кол, но настояха 
кабинетът изрично да признае западната полска граница по Одер-Ниса. Всъщ
ност именно липсата на подобно уверение раздразни най-вече западните дър
жавници.

Естествено, сред политическия елит на Бон се чуваха и загрижени мнения, и 
предупреждения. Кандидатът за канцлер от ГСДП Лафонтен изрази безпокойст
вото си от това колко скъпо ще струва на страната обединението, на свой ред 
критиците му го обвиняваха, че се пазари за най-святото, което няма цена -  
възстановяването на национално-държавното единство. Ненапразно двусмис
леното му поведение го наказа с губещата карта на изборите в края на 1990 г. 
Дори съпартиецът му, предишният канцлер Хелмут Шмид (1974-1982), прогно
зира загубата на Лафонтен, добавяйки лаконично: "Така му се пада."39

В интервю за източногерманската телевизия от 13 декември 1989 г. прези
дентът на фРГ Рихард фон Вайцзекер призова към спокойствие и търпение, 
предупреди да не се пришпорват събитията40, федералната република имаше 
своите задължения към Европа и президентът не желаеше Бон на политиците 
да бъде обвинен от съюзниците си, че подклажда огъня на преждевременни 
страсти и необмислени действия.

Както показа по-нататъшният развой на процесите, печеливша се оказа дина
мичната тактика на канцлера Кол. Макар и да не би се увенчала с успех без 
"благословията" на Горбачов, историята не може да не отдаде заслуженото 
на личните качества на съвременния обединител на Германия. С решителност 
и мъдрост той отговори на голямото предизвикателство и допринесе за осъ
ществяването на немската мечта, изглеждащо невъзможно, дори немислимо 
през нашия век.

* * *

В изборите на 18 март 1990 г. в ГДР участва широк спектър от двадесет И 
четири партии и организации. При това новата партийна система не изникна 
изведнъж, а постепенно, на няколко етапа. Още в края на бунтовната 1989 г. 
партиите от Демократическия блок срязаха пъпната си връв с ГЕСП. Основаха

38 Die Deutschen in Europa. Berliner Erklärung der SPD... von 18.-20.Xll.1989.- l n : R . F r i t s c h -  
B o u r n a z е I. Op.cit., S.31-32.

39 Der Spiegel, 44.Jg., № 14, S.40 (2.IV.1990).
40 R. F r i t s c h - B o u r n a z e l .  Op.cit., S.33-34.
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се нови политически сдружения, които в началото на следващата година се 
конституираха като партии.

Сега вече можеше да се говори, че в страната има политически плурализъм. 
Преди той съществуваше само в официалните изявления на партията-държава, 
защото ХДС, ЛДП, ДСП и НДП бяха просто разклонения на ГЕСП и нямаха 
собствено лице.

Пъстрата палитра на многопартийната система се яви като последица и от 
следните фактори: първо, организационната мощ на ГЕСП, която под ново име 
и под плаща на социалдемократическите идеи се опитваше отново да завладее 
политическото пространство; второ, осъзнаването на опозицията, че само орга
низираният отпор може да бъде плодотворен; трето, интересът на западногер- 
манските партии да стъпят на източната немска земя.

Под прякото влияние на западния Християндемократически съюз на 5 фев
руари беше узаконен "Алиансът за Германия". Той обедини ХДС, ХСС и граж
данското движение "Демократичен подем"41. В лагера на либералите се появи 
"Съюзът на свободните демократи", основан от БДП, СГП и Партията на герман
ския форум. Алиансът заложи на бързото обединение поради несигурното поло
жение в света и променливите настроения в Кремъл. Най-прекият път към него 
сочеше чл.23 на Основния закон на фРГ.

Изходът на изборите донесе голяма изненада. От имащите право да гласуват 
бяха пуснали бюлетината си 93,38 % 42. Бившите комунисти получиха само 
16,3 %, а социалдемократите -  21,8 %. Така гражданите на ГДР показаха 
неодобрението си на написаното в основоположния им документ от 7 октомври 
1989 г. (когато всъщност се преименуваха): "Да се признае съществуването на 
двете германски държави като последица от греховното минало."43 Като се 
прибави и фактът, че 40-годишният социализъм беше дискредитирал дори само
то понятие, избирателите се стряскаха от мисълта, че социалдемокрацията 
пак залага на старата карта.

Печеливша се оказа паролата на Алианса "Никога повече социализъм". 
Покълнала в жадната за промяна почва, тя му донесе 48,1 %. 5,3 % за Свобод
ните демократи, прибавени към тях, осигуриха гаранцията, че повече няма да 
се върви по неплодотворния път на псевдореформите, а право към обединение
то 44. Всъщност, като се изключат функционерите от ГЕСП, която избра ново 
име -  Партия на демократичния социализъм (ПДС), но не промени същността 
си, и кариеристите, преуспявали при стария режим, хората от ГДР не пожелаха 
да се идентифицират със социалистическата система.

Това, което в началото на годината изглеждаше все още размито, а именно 
-  как ще изглежда политическият пейзаж занапред, се освети ярко от изборните 
резултати. Победата на консервативния Алианс показа още, че източната репуб
лика черпеше от опита на западната и желаеше да се развива по неин образ и 
подобие.

В статията си, посветена на изборите, главният редактор на "Die Zeit" пред
ложи следната метафора, която сполучливо рисуваше предстоящите грижи на

41 G.-J. G l a e s s n e r .  Op.cit., S.107.
42 Dokumente der Wiedervereinigung Deutschlands..., S.XXV.
43 Neues Deutschland, 8.X.1989.
44 Dokumente der Wiedervereinigung Deutschlands..., S.XXIV-XXVII.
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германеца: "Германците се намират в положението на сияещ от радост човек, 
комуто предстои да гради собствения си дом. Сега обаче започва по-тежката 
част: да уговори със семейството си и архитекта детайлите на строителния 
план; да поиска разрешението на съседите и на властите. Това коства време, 
нерви, прави човека раздразнителен. Ръка за ръка трябва да вървят упоритостта 
и благоразумието."45 Победителите в изборите проявиха великодушие: заедно 
със социалдемократите те образуваха Голяма коалиция. За министър-предсе
дател бе избран председателят на Християндемократическия съюз Лотар де 
Мезиер.

В коалиционно споразумение на най-широка основа (12 април) всички партии 
и съюзи единодушно се обявиха за присъединяването на ГДР към фРГ в съот
ветствие с член 23 на Основния закон 46. Дотогава управляващите виждаха 
главната си роля в това да регулират процеса на сближението.

На 17 юни новоизбраната Народна камара гласува нови конституционни прин
ципи, валидни до съединението. В тях ГДР беше представена като "свободна, 
демократична, федеративна, социална и екологично ориентирана правова дър
жава"47. Всъщност, целта им беше да очертаят рамките на двата най-важни 
документа -  Договорът за икономически, валутен и социален съюз и Договорът 
за обединение на Германия.

След еуфорията около изборите Бон и Берлин започнаха оживени преговори 
по съставянето на първия документ, който беше приет и подписан на 18 май 
1990 r.-48 Краткият срок, в който беше изработен и съгласуван, не се отрази на 
прецизността му. В него ставаше дума за жизнено важни материални неща -  
всестранната подкрепа, от която ГДР се нуждаеше, за да превъзмогне стопан
ската и социалната криза, приемаща все по-драматични измерения. Но догово
рът имаше не по-малко значение и в идеален аспект: в преамбюла се утвържда
ваше общото желание на двете страни да възстановяват единството на Герма- 
ния чрез присъединяването на ГДР към територията, върху която беше в сила 
Основният закон на фРГ.

Предпоставка за автономията на всеки обществено-политически организъм, 
какъвто е държавата, е наличието на бюджет. В началото на лятото на 1990 г. 
социално-икономическото положение в ГДР така застрашително се срина към 
пропастта, че нямаше друг изход, освен федералната република да поеме 
отговорността за финансовата й политика. На практика това означаваше краят 
на независимостта на ГДР. С гласуването на Държавния договор за валутен, 
икономически и социален съюз, който влезе в сила на 1 юли с.г., управниците 
на двете германски републики изразиха волята си в полза на пазарното сто
панство и общата парична единица. Заедно с това договорът беше сигурният 
признак на неминуемото обединение. Медиите нарекоха въвеждането на дойче- 
марката в ГДР "знамение на обединителния процес"49.

45 Т h. S о m m е r. Vor der Einheit: Einigkeit bei uns, Einigung mit anderen.- Die Zeit, 23.111.1990.
46 G.-J. G l a e s s n e r .  Op.cit., S.94.
47 Verfassungsgrundsätze.-Gesetzblatt, № 33, 22.VI.1990.
48 Vertrag über die Schaffung einer Währungs.- Wirtschafts -  und Sozialunion zwischen der BRD und 

DDR.- Bundesgestzblatt, 1990 II, S.537 etc.
49 Frankfurter Rundschau, 4.VII.1990.
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В Народната камара депутатите разискваха разгорещено и противоречиво 
клаузите на договора. Представителите на управляващата коалиция изразиха 
единодушието си по въпроса, че няма алтернатива на икономическия и валутния 
съюз. Разногласията им се отнасяха единствено до необходимостта да се нама
ли социалната цена на прехода 50 51.

Само от страна на опозицията се чуха остри критики към оптимистичните 
очаквания от действието на договора. Партията на демократичния социализъм 
(ПДС) упрекна правителството, че не се осигурявала равнопоставеност на източ
ните германци; съюзът на левицата се опасяваше; че ГДР "ще бъде приета 
във фРГ под доминирането на развитата там обществена система"61.

На фона на бедственото състояние в източната република отговорът на прави
телството звучеше нереалистично: "Държавният договор създава необходими
те рамкови условия за прехода от социалистическата командна икономика 
към социалната пазарна... Структурната промяна в икономиката и в селското 
стопанство бързо ще подобри продуктивността и ще сътвори в бъдеще за хората 
модерни и сигурни... работни места."52

При подписването на договора министър-председателят Лотар де Мезиер 
изрази наивната надежда, че пазарното стопанство ще поправи бързо нещата 
като с магическа пръчица: "Никому няма да бъде по-зле, отколкото досега. 
Напротив!"53 Неговите думи често се цитираха по-късно, когато се сбъднаха 
съмненията и страховете на опозицията и на банкерите от Дойче бундесбанк, 
че източногерманската икономика ще преживее шок от внезапното съприкосно
вение със законите на пазара.

От началото на юли 1990 г. валутно-икономическият съюз между фРГ и ГДР 
стана реалност, а очакваните инвестиции от Запада не идеха. Предприятията, 
които дотогава бяха дотирани от държавата, се оказаха изведнъж без закрила 
и безпомощни пред западната конкуренция. Много от тях затвориха вратите 
си, което роди непозната дотогава безработица. Източните германци се сблъс
каха с несигурността на света, за който мечтаеха, и познаха високата цена на 
свободата.

Едва от 1991 г., когато отмина еуфорията от обединението и ГД Р принадлеже
ше на историята, започна деловата работа, за да се преодолеят неизбежните, 
но драстични различия в стопанската област и в жизнения стандарт в източните 
провинции. Нелека и продължителна щеше да е тя, защото върху нея щяха да 
тегнат минусите на 40-годишното "затворено общество". Ето защо с обедине
нието на Германия, чието първо действие беше "аншлусът" на ГДР във финан
совата и икономическата област, само започна трудният път към немското 
единение.

Договорът за валутен, икономически и социален съюз сложи точка на диску
сиите за вида на обществено-икономическото устройство, приемайки за основа 
на "общия ред" пазарното стопанство и частната собственост.

Според чл.1, ал.Н на договора валутният съюз влизаше в сила от 1 юли с.г., 
като общата парична единица щеше да бъде германската марка (Д М). За граж

50 G.-J. G l a e s s n e r .  Op.cit., S.97.
51 Ibidem, S.96.
52 Ibidem.
53 Frankfurter Rundschau, 19.V.1990.
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даните от ГДР беше благоприятна смяната на парите в съотношение 1:1, което 
се отнасяше до заплатите, пенсиите, стипендиите, наемите и др., както и до 
определена част от спестяванията им. За всички други марки на ГДР, намиращи 
се в обръщение, щеше да важи съотношението 2:1.

Основа на икономическия съюз съгласно чл.1, ал.Ш щеше да бъде "социал
ното пазарно стопанство като общ икономически ред на двете договарящи се 
страни". Определящи за него са особено "частната собственост, конкуренцията, 
свободното ценообразуване и принципно пълната свобода на движение на труд, 
капитал, стоки и услуги". С това определение принципът на социалното и съще
временно пазарно стопанство не беше издигнато на равнището на конституцион
но право, защото Основният закон на фРГ не съдържа постановка за вида на 
икономическата система.

Социалният съюз (чл.1, an.IV) се характеризираше със "съответстващо на 
социалното пазарно стопанство трудово право и с широка система на социална 
работа, базираща се на принципите на общественото равновесие". ГДР се 
задължаваше да уеднакви осигуряването на населението -  пенсионно, болнично 
и т.н. -  с това във фРГ (чл.19-23).

Договорът за икономически, валутен и социален съюз -  първият голям и 
успешен рунд на вътрешнонемското поле -  приспособи основните правни норми 
на източната република към тези на западната. За ГДР това означаваше ради
кална промяна на системата, а за двете държави -  началото на политическото 
обединение. В деня, когато той влезе в сила -  1 юли 1990 г. -  те подписаха 
спогодба, с която се премахна контролът на вътрешногерманските граници 54 *.

Тройният съюз между двете германски държави имаше съдбовни последици 
не само във вътрешен аспект. Изведнъж ГД Р се оказа на прага на Европейската 
общност, а фРГ -  "венчана" с Източна Европа. В съгласие със записаната в 
договора от 18 май "закрила на доверието" Бон поемаше договорените от Бер
лин доставки на страните от СИВ. В чл.13, ал.2 се казва буквално следното: 
"Развитите външноикономически отношения на ГДР, особено съществуващите 
договорни задължения към страните от СИВ, се ползват със защита на дове
рието. С оглед даденостите на паричния и стопанския съюз и интересите на 
всички участници те ще продължат да се развиват и изграждат при спазването 
на пазарните принципи."56

През изминалите дотогава 40 години две трети от външната търговия на 
ГДР се падаха на социалистическите държави, главно на Съветския съюз и 
останалите членки на СИВ. За да се осигурят зависимите от търговията с тях 
2,3 млн. работни места и да не пресекне притокът на суровини, трябваше да се 
запазят и поддържат тези традиционни връзки 56.

Все още обаче никой не знаеше как и с какви разходи частните п р е д п р и я т и я ,  
които работеха при пазарни условия, ще изпълняват споразуменията, поети от 
държава с централизирана планова икономика, без да зачита регулирането на 
цените. Но пък загубата на търговски партньор с добре изградена индустрия 
като ГДР би се отразила зле на Съветския съюз и неговите доскорошни източно

54 Dokumente der Wiedervereigung Deutschlands..., S.XXIX, 282-291.
95 Ibidem, S.220.
96 M. H a e n d c k e - H o p p e .  Der Osthandel der DDR.- In: Deutschland Archiv, 1990, № 6, S.819.
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европейски сателити, които още не бяха пристъпили дори в предверието на 
неизвестното -  пазарното стопанство. В никакъв случай не биваше да се засегне 
и Горбачов, който имаше намерението да модернизира съветската икономика. 
В поетите от Бон отговорности и задължения на ГДР и в твърдото решение -  
кредити вместо хаос -  се крие и главният мотив за благосклонното отношение 
на Горбачов към обединението на Германия. От юни започна подготовката на 
втория рунд -  преговорите по договора за обединението на Германия. Успеш
ният им край зависеше вече от политиката на разума и от добрата воля на 
четирите велики сили -  победителки във Втората световна война.

* * *

Възстановяването на немското единство предпоставяше отказ на бившите 
съюзници от договорените им права и отговорности върху "Германия и Берлин 
като цяло" и съгласие за политическото й място в Европа. Историята беше 
показала, че германският въпрос засягаше не само Германия, и че между него 
и европейската сигурност съществуваше съдбовна обвързаност.

Тридесет и пет години след безплодната Женевска среща на върха57 САЩ, 
Великобритания, франция и Съветския съюз отново седнаха на масата за прего
вори по германския въпрос. Този път обаче не бяха изключени двете немски 
държави: те участваха пълноправно в разискванията и решенията , засягащи 
пряко участта им занапред. Така се създаде сполучливият механизъм "две 
плюс четири", който успя да разплете сложния възел и да стигне до края на 
пътя.

В рамките само на четири месеца -  от 5 май до 12 септември 1990 г. -  и на 
четири кръга: в Бон, Берлин, Париж и Москва външните министри на шестте 
държави преодоляха препятствията към споразуменията по външните аспекти 
на немското обединение. Пришпорвани от събитията в ГДР, а и с верен поглед 
върху историческата необходимост и добра воля да поправят неправдата, пред
ставителите на "две плюс четири" постигнаха световен дипломатически рекорд. 
На 12 септември 1990 г. в Москва, в присъствието на М.Горбачов, беше подписан 
"Договорът за окончателното уреждане относно Германия", т.е. договорът за 
нейния пълен суверенитет58. Тя оставаше член на Европейската общност и на 
НАТО.

Междувременно и във фРГ, и в ГДР събитията набираха скорост. От 5 до 8 
юни канцлерът Кол посети Вашингтон, където потвърди принадлежността на 
бъдещата Германия към Североатлантическия алианс59. В речта си вХарвард- 
ския университет той увери аудиторията, че Европа винаги ще бъде най-близкият 
партньор на САЩ, просто сега е дошло времето да промени лицето си 60.

Непосредствено след него, от 9 до 12 юни премина визитата и на премиера 
Мезиер, който разговаря с Буш по външните детайли на немското обединение.

97 Н. W е Ь е r. Die DDR 1945-1986. München, 1988, S.43.
59 Vertrag über die abschliessende Regelung in bezug auf Deutschland.- In: Dokumente der 

Wiedervereinigung Deutschlands..., S.372-377.
99 Von der Spaltung zur Einheit..., S.206.
60 Ibidem.
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Следващата му спирка в дипломатическата совалка беше Париж, чието мнение 
се следеше много внимателно в Германия.

Потомъкът на хугеноти от Лотарингия възбуди интереса на френския прези
дент с думите: "Не бива да възниква впечатлението, че Горбачов сега е загубил 
войната, която Сталин спечели.”61 Така той остроумно показа, че разбира проб
лемите, които неизбежно щяха да възникнат, след като "съветската зона" на 
Германия се откъсне от орбитата на Кремъл и се срасне с ЕО.

В Ке д ’Орсе Мезиер обясни защо дори един християндемократ смята за 
грешка едностранната връзка на единна Германия със Запада: "При промените 
в Източна Европа Съветският съюз играеше решаваща роля... За него вече 
беше важно не да запази старите силови структури, а да даде пространство 
пред новото развитие. Това беше сензационна промяна. Съветският съюз и 
източноевропейските страни са части от Европа. В процеса на измененията 
техните интереси трябва да се зачитат така, както и интересите на всички 
други."62

Очевидно новият стил на Източен Берлин върху дипломатическия паркет не 
се различаваше от този на Бон. След като през 30-те и първата половина на 40- 
те години лудостта на Третия райх за световно могъщество разтърси трагично 
света, федералната република десетилетия наред трябваше да преодолява 
предубежденията, отново и отново да доказва, че окончателно е скъсала 
наследствените връзки. Може би най-точната характеристика на нейната външ
на политика е хармония и уравновесеност. И за Европа, и за света огромно 
значение имаше (и има) тя да бъде продължена и от единна Германия. А източ
ната й част, според Мезиер, можеше да бъде най-сигурният мост към доскоро 
"братските" по участ европейски страни, надеждният посредник между Запада 
и прохождащите демокрации на Изтока. Подслонявайки се под общата "стряха" 
на държавата, ГДР щеше внезапно да осъмне в големия, богат дом на Европей
ската общност. А фРГ -  да усети болезнено, че е по-близо от всякога до Източна 
и Югоизточна Европа.

Макар че Договорът за валутен, икономически и социален съюз между Бон 
и Берлин да отне де факто независимостта на ГДР, тя продължаваше да 
съществува като субект в международното право. За да се избегне присъеди
няването й към фРГ във формата на "аншлус", се налагаше втори държавен 
договор, който да регулира всички правни принципи и конкретните положения 
на обединението.

След като първият договор влезе в сила, политиката на "малките крачки", 
предпочитана дотогава от Берлин, свърна рязко към тази на "скороходките". 
Така на 6 юли започнаха преговорите по Договора за възстановяване единст
вото на Германия. Дори и решен да не протака нещата, кабинетът на МвЗИвр 
не беше готов да приеме законите на фРГ от единия на другия ден. С договора 
от 18 май се уредиха юридическите въпроси на финансовото и стопанското 
поле. Но оставаха редица други важни области: конституцията, управлението, 
наказателното право, международното право, връзките с ЕО и т.н. Непрекъснато 
извираха нови и нови проблеми, които не можеха да се подминат, като например

61 R. F r i t s c h - B o u r n a z e l .  Op.cit, S.186.
62 Ibidem, S.187.
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как да бъдат обезщетени национализираните, прокудените или забегналите 
собственици на имоти.

Дълги и мъчителни публични дискусии се завъртяха около начина и срока за 
съединението на ГДР с фРГ. На 8 август Народната камара призова да се 
побърза, за да не се изпусне благоприятния момент, а на 23 август обяви реше
нието си -  денят на обединяването да бъде 3 октомври 1990 г.63 Оповестиха се 
и необходимите условия: първо, изработен беше съответният договор; второ, 
получена беше "благословията" на Горбачов; трето, преговорите на "две плюс 
четири" бяха отстранили подводните камъни, т.е. постигнали съгласие по въпро
сите за границите на Германия и за общоевропейската сигурност; народните 
избраници бяха гласували и приели закона, с който се възстановяваше терито
риалното деление на провинции -  Бранденбург, Мекленбург-Предна Помере
ния, Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхалт (22 юли), и определи датата 14 
октомври за избори за Ландтаг (областно народно събрание). Договорът беше 
подписан от двете страни на 31 август.

На 20 септември Бундестагът гласува Договора за обединение с 440 гласа 
"за", срещу 47 "против" и 3 "въздържали се", а Народната камара -  с 299 "за" и 
80 "против"64 65. С някои изменения основният закон на фРГ щеше да важи за 
източните провинции, докато се избереше нов парламент -  общогерманските 
избори бяха предвидени за 2 декември 1990 г. -  и се приемеше нова конститу
ция.

В речта си при подписването на договора представителят на Бон министър 
Шойбле пак свърза решението на германския въпрос с геополитическата карта 
на Европа: "С преодоляване разделението на Германия се слага край и на 
разделението на Европа."66 Емоционално прозвучаха думите на Мезиер: "Ние 
винаги трябва да изпитваме задоволство от това, че зад нас е старата система, 
чиито белези бяха Стената и заповедите за стрелба, Държавна сигурност и 
търговията с хора, липсата и привилегиите, забраната за пътувания, опекунст
вото и отчуждаването."66

Изработен със завидно усърдие, вторият договор съдържаше на около 900 
машинописни страници почти всичко, което трябваше да се уреди правно -  от 
закона за партиите до този за държавните служители 67 68. Почти, но не всичко, 
както по-късно се оказа. Имаше съществени празноти за финансирането на 
общините, които в новите провинции се оказаха в началото на следващата 
година на прага на банкрута. Така че главният конструктивен недостатък се 
състоеше в подценяване на финансовите потребности 63.

Договорът за обединение с много подробните си три приложения съдържаше 
всички важни правила, с които правото на ГДР се нагаждаше към това на 
фРГ. Чл.11, например, постановява, че след като договорът влезе в сила на 3 
октомври провинциите Бранденбург, Мекленбург-Предна Померания, Саксония, 
Саксония-Анхалт и Тюрингия се присъединяват към фРГ в съответствие с член

63 Dokumente der Wiedervereigung Deutschlands..., S.326.
64 Die Verträge zur Einheit Deutschlands. München, 1990, S.43 etc.
65 Von der Spaltung zur Einheit..., S.2Ö9-210.
66 Ibidem.
67 G.-J. G I a e s s n e r. Op.cit., S.99-100.
68 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.11.1991.
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23 на Основния закон. Чл.111 обявява обединението на Берлин, а чл.21 го про
възгласява за столица без непременното условие в него да се преместят Бун
дестагът и правителството. С чл.211 3 октомври се обявява за официален праз
ник на германското единство.

Пътят на обединението, който избра Народната камара на ГДР, а именно -  
присъединяването й към фРГ съгласно чл.23 на Основния закон, беше осеян с 
по-малко проблеми, не криеше рискове и водеше най-бързо към целта. С изяв
лението за присъединяване върховният орган на властта в източната република 
информираше за държавно-правното си решение, което в юридическо отноше
ние беше недостатъчно за влиянието на западната.

В преамбюла към договора двете германски държави заявяват, че ще 
доведат до край, в мир и свобода, в свободно самоопределение, единството 
на Германия. С благодарност и респект към силите, които са им помогнали, 
със съзнанието за континюитета на немската история и с особената отговорност 
за демократично развитие, с признанието за ненакърнимостта на границите, 
те изразяват стремежа да допринесат с единството на Германия за единението 
на Европа, която границите повече не ще разделят 69.

Една от най-съществените слабости на договора за обединение се състоеше, 
както споменах вече, в липсата на прозорливост, а оттам и на точни прогнози 
и решения за финансовото обезпечаване на източните провинции. Още на 25 
юни 1990 г. федералното правителство създаде със закон фонда "Германско 
единство"70, като средствата за него се набираха от капиталовия пазар. Оче
видно те се оказаха недостатъчни. Ето защо през следващите години към бив
шата ГДР потекоха милиарди дойче-марки, с които трябваше да се осигури струк
турната реформа на стопанството и поносимо жизнено равнище за хората71.

Безспорно е, че през 1990 г. все още властваше нереалистичното схващане, 
че с обединението нещата много бързо ще се оправят: стопанството и в източ
ните земи в най-скоро време ще тръгне нагоре, а заедно с него ще скочи и 
стандартът. Действителността безмилостно разруши илюзиите. Преходът от 
централизирана планова икономика към пазарна се оказа по-продължителен 
и труден от очакваното, а гарантираната от Основния закон равнопоставеност 
на условията за живот и до днес не е постигната. Но това вече е друга тема, в 
която изследователят тепърва ще потопи перото си.

* * *

В продължение на четиридесет години германците не предадоха мечтата 
си да се съберат отново заедно под общия държавен "покрив". Тя се сбъдна 
благодарение на новата политика на Г орбачов, на решимостта на хората ОТ 
ГДР да се надигнат срещу диктатурата, а и на политиката на компромисите 
на управляващите двете германски държави по отношение източната немска 
граница. Осъществи се така, както беше записано в преамбюла на Основния 
закон на фРГ, приет вместо конституция за едно временно положение: "Цело

69 Dokumente der Wiedervereigung Deutschlands..., S.327.
70 Gesetz über die Errichtung eines Fonds "Deutsche Einheit" -  Bundesgesetzblatt, 1990 II, S.518.
71 G.-J. G l a e s s n e r .  Op.cit., S.100.
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купният немски народ... ще постигне в свободно самоопределение единството 
и свободата на Германия."72

С изборите в ГДР от 18 март 1990 г. бяха хвърлени заровете в полза на 
единението. И Бон, и Берлин трябваше незабавно да търсят съгласието на 
съседите си и на четирите велики сили. Както преди, така и сега германският 
въпрос беше здраво сплетен със съдбата на Стария континент. От внезапното 
разсичане на възела можеше да последват неочаквани събития в посока на 
доброто или на злото. За щастие, с умерената си политика германските държав
ници спечелиха благонамереността на силите и процесът на обединението се 
насочи в мирното русло на еволюцията.

С възстановяване държавното единство на Германия се създаде и ново 
разположение на силите в Европа. За пръв път в своята история германците 
получиха шанса да се неделима част от западноевропейската общност и съще
временно поради ключовото си място в "сърцето" на континента да са мостът 
между Изтока и Запада.

Рухването на комунистическата диктатура и повторното обединение на Гер
мания се възприемат от повечето й поданици като чудо. Затова въпреки предиз
викателствата и трудностите на взаимното приобщаване, на свободата и пазар
ната икономика в източните й земи, те знаят, че заедно -  "големите" и "малките" 
хора трябва да пазят като светиня това чудо.

GERMANY ALONG THE ROAD OF UNIFICATION (1989-1990)

E l e n a  B o y a d j i e v a

Within a single years -  from the turbulent autumn of 1989 “the year of hope” to the autumn 
of 1990 it was arrived at the solving of the German question. Regarded by the majority of the 
leading politicians in the world as almost buried, it came to life again, roused by the peaceful 
revolts in the GDR against the totalitarian system. They were the first links in the chain of 
events in Central and Eastern Europe, called “velvet revolutions” which did away with the 
“cold war” and the post-war status quo.

The main heroes on the political stage in the East German satellite of Moscow were the 
people who filled streets and squares to demonstrate their sacred right to live in freedom. In 
the course of the protests against the unbearable woke up also the long suppressed con
sciousness of a common national belonging, the just desire all German to gather again under 
“one roof”. That would have hardly happened if fate had not arranged its cards in a way to 
produce the most favourable concurrence of circumstances: historical time, place and chief 
characters.

It assigned the key role to M.Gorbachov who with his reformist policy and striving for an 
open society had an invaluable merit for the second unification of Germany. Doubtless is also 
the contribution of the German politicians who by their conduct of compromises won the 
consent of the Western Power, victors in World War \\. For the last time during our century, 
but this time for a good cause Germany was the catalyst of the new European order.

72 Das Grundgesetz. Bonn, 1949, Präambel u Artikel 146.
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Съобщения

НОВИ ДАННИ ЗА ПРАБЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗХОД НА ЗЛАТНОТО 
СЪКРОВИЩЕ ОТ НАГИ СЕНТ МИКЛОШ

С т а м е н  М и х а й л о в

Съкровището от Наги Сент Миклош, състоящо се от 23 златни съда с общо 
тегло 9947,5 гр.1, сега притежание на Художествено-историческия музей във 
Виена, е многократно проучвано от наши и чужди учени, които са го сравнявали 
с произведения на златарското изкуство у различни народи и различни епохи. 
Но повечето го смятаха за прабългарско, като правеха това по-скоро деклара
тивно, отколкото върху основата на сериозни и убедителни аргументи.

Според формата съдовете се разпределят както следва: кани -  7 броя: №№ 
1-7; тасове -  4: №№ 9, 10, 20 и 21; чаши -  4: №№ 11, 12, 22 и 23; потери -  2: 
№№ 15 и 16; купи -  4: №№ 13, 14, 18 и 19 (първите три с животински глави); 
поднос -  1: № 8 и ритон -  1: № 17. Приемаше се, че съкровището има сборен 
характер, но, както ще видим, такъв характер то не може да има.

Целта на настоящето изложение е не да предложи нова интерпретация за 
етническата принадлежност на това съкровище, а по-скоро да подкрепи с реши
телни аргументи известната вече теза за прабългарския произход на съкрови
щето, нещо, което тук се прави за пръв път. Новото, което предлагам, не са 
сравнения с други паметници на златарското изкуство, както се правеше досега, 
а посочване на решителни доказателства, които се съдържат в самите надписи 
на съкровището, нещо твърде важно, на което досега никой не е обърнал вни
мание.

Едни от надписите, които ще разгледам, са съвременни на изработването 
на съдовете, а други са гравирани по-късно от техните притежатели. Кой е 
авторът на тези съдове, или поне на някои от тях, и за какво те са използвани, 
ще се разбере от новото тълкуване, което предлагам.

Да започнем с чисто гръцкия надпис върху съдове 9 и 10 (тази номерация 
навсякъде е според Йозеф Хампел). Надписът е един и същ и върху двата 
съда. Надписът не беше разчетен задоволително, особено в началото и в края, 
където има надредно изписани по-малки букви. Йозеф Хампел, който посвети

1 Това е теглото, отбелязано в каталога на Художествено-историческия музей във Виена. 
Н.Мавродинов посочва теглото на всеки съд поотделно и се получава общо тегло 12 682,8 гр. 
Г.Баласчев дава също теглото на всеки съд, без № 2, и се получава общо тегло 9446,5 гр.
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обширен труд на съкровището, предлага следното четене: +Д6А  VAATOCANA- 
riAVCON Α (ΦΙ)6 IC Π(Α)ΝΤΟΝ AMAPTON и в превод: "Ако се пречистиш чрез 
водата, ще бъдеш освободен от всякакви грехове."2 А Стефан Младенов, който 
не прави разлика между дребно изписаните надредни букви в началото и остана
лата част на текста, чете: "ΠΑΙΔΙθν6ΑνΔΑΤΟΟΑΝΑΠΑ[πππ ελ] VIONA'GICP 
[или С] HNCI, т.е. πα ιδ ιον  [δ ια (написано δεα -  ε вместо ι, без ударение, както 
при δυγετοίγη, вместо δυγιτοίγη) ΰδατος άναπαύσον α [...εις ειρήνην" и в превод: 
"Детето (рожба, плод) чрез водата успокоява (2 л. ед. ч. импер. аорист) в мир."3 
Ст. Младенов уместно отбелязва, че кръстът, около който е надписът, показва, 
че надписът е християнски, и че в него няма нищо тюркско. Той обаче не е така 
убедителен, когато твърди, че съдът е принадлежал на кавхан Исбул, който по 
това време бил вече християнин 4. Самият надпис не съдържа нищо, което да 
подсказва подобно тълкувание. Без повече да коментирам други автори или 
допуснати грешки и пропуски при разчитането, ще посоча направо моето тъл
куване на този надпис. За да се избегнат недоразумения, не трябва да се 
забравя, че буквите с по-малък размер, изписани надредно в началото на текста, 
не трябва да се смесват с околовръстния надпис, който е нещо различно от 
тях.

След глагола ANAI1AVCON ясно се чете едно А със знак за съкращение 
във форма на хоризонтална чертица. Това А, според мен, трябва да се разглеж
да като начална буква на думата ANTPCOII0 (в дат. п.). Що се отнася до послед
ните букви, изписани една върху друга, от тях по никакъв начин не може да се 
получи дyмaτaείpήvη, както предлага Ст.Младенов, и още по-малко разчетена
та дума AMAPTON от Й.Хампел, по простата причина, че в надписа липсват 
буквите А, М и Р. Според мен по-правилно ще бъде в това буквосъчетание да 
се разчете изразът EIC CTENON, където στενόν е употребено в смисъл на 
нужда или тежко положение. След направените бележки надписът върху тасове 
9 и 10 следва да се разчете така: Δεα (вм. Δια) ΰδατος άναπαΰσοΝ άντροιπω εις 
στενόν, т.е. в превод: "Чрез водата успокой Господи човека, (намиращ се) в 
нужда (или в тежко положение)." Тук трябва да обърна внимание на следната 
особеност: началната делта фактически е отделена от околовръстния текст, 
тъй като, както ще видим, тя се отнася едновременно и към предлога, с който 
започва този околовръстен надпис, и към втората дума от надредно изписания 
тук надпис. Прави впечатление, че първото Ν β στενόν е изписано в огледален 
образ, а омикронът не е затворен, та прилича по-скоро на ясно изписана сигма. 
Подобна форма има омикронът и в ΰδατος, така че това не бива да ни смущава.

Но големият интерес за нас не лежи в гръцкия околовръстен надпис с ритуал
но-религиозно значение, а в изписаните с дребномащабни букви две думи не
посредствено след кръста, който бележи началото и края на гръцкия надпис. 
На тези две толкова важни думи досега никой не е обърнал вниманието, което 
те заслужават. Единствен Ст.Младенов е направил безуспешен опит да ги 
разчете, като на това място той вижда думата πα ίδ ιον. Правилно обаче в тази

2 J. Н a m р е I. Der Goldfund von Nagy-Szent-Miklos "Schatz des "Attila". Budapest, 1886, p.61.
’ С т . М л а д е н о в .  Надписите от старобългарското съкровище Наги Сент Миклош (Банатско).-  

Годишник на Народния музей за 1922-1925 г., с.376.
4 Пак там, с.376.
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дума от дребномащабния надпис той включва и началната делта от гръцкия 
надпис. Той обаче не е могъл да забележи, че пред тази едромащабно изписана 
делта са изписани гръцките букви НЛ. Следващата дума, която също както и 
гръцкият надпис започва с въпросната делта, се чете съвсем ясно и недвусмис
лено -това  е прабългарската дума ΔΙΛΟΝ (вместо ΔΙΛΟΜ). При това положение 
думата НЛ, която предхожда ΔΙΛΟΝ, не може да бъде друго, освен означената 
с гръцки букви тюркска година. И така дребномащабният надпис след кръста 
се чете: НЛ ΔΙΛΟΜ, т.е. годината дилом (написано ΔΙΛΟΝ) от 12-годишния 
прабългарски циклов календар. Това е шестата година от този цикъл. Самата 
година обаче не е посочена. Коя е тази година от 12-годишния циклов прабългар
ски календар? На този въпрос може да се отговори доста точно, като се има 
предвид от една страна религиозният характер на околовръстния надпис, а от 
друга -  означената шеста година от прабългарския календар, което ни насочва 
към заключението, че тази година ще да стои близко до епохалното събитие -  
покръстването на българския народ. И тук на помощ ни идва Чатапарският 
надпис, в който е посочена годината шигор, т.е. втората година от прабългарския 
циклов календар, което се равнява на 15 индиктион. Като имаме за основа 
тази дата, не е трудно да се изчисли коя е годината дилом, която стои най- 
близо до събитието на покръстването. В случая това е годината 872, отговаряща 
на 198 л. г. или 192 сл. г., която прибавена към 680, се получава именно годината 
872, означена в дребномащабния надпис на съдове 9 и 10. А оттук може да се 
заключи, че осем години след покръстването, става дума за официалният акт, 
а самото покръстване е по-продължителен процес, прабългарският лунен кален
дар е бил все още в сила и, въпреки че е било възприето и византийското 
летоброене, както личи от Чаталарския надпис, то не е могло да измести тол
кова рано традиционния прабългарски календар.

Голям интерес за нас представлява и надписът върху съд 8, който Й.Хампел се 
опита да разчете така: + APV (I)K + VAKAI + VAKNS (e)L + S(a)TH, като му 
придава следния смисъл: "Бодърствувай на поста, наситен с добро."5 По-подроб
но този надпис е разгледан от Ст.Младенов6, който пръв посочи, че надписът е 
с гръцки букви 7 8. Езикът обаче той смята тюркски, но с право отрича всякаква 
прилика на този надпис с надписите от Орхон. По този повод той пише: 
"Сходствата между различните букви... са толкова редки, а различията толкова 
големи, че само едно богато въображение би могло да сравни буквите от 
Банатското съкровище със старите тюркски надписи от Орхон"0. И въпреки това 
правилно разбиране Ст.Младенов не можа да предложи едно що-годе прием
ливо разчитане на надписа. Според него той гласи така: АЕССВТЕССНВАТ- 
HCBOHBOVAAZWA и го разчита П О  следния начин: äsb (u)tesib(u) Bat. isb(ul)aue 
boula t(esi) и в превод: "Ловните изображения са дело на жупан Боила, а другите 
на Бат (аул Исб)ул"9. Но подобно разчитане мъчно може да се приеме. Преди 
всичко защото в тези изображения няма никакви ловни сцени, а само изобра

5 J. Н a m р е I. Op.cit., р.66.
6С т. М л а д е н о в .  Цит.съч., 368-374.
7 Пак там, с.368.
8 Пак там, с.366.
9 Пак там, с.374.
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зени животни. И, което е още по-важно, надписът не съдържа толкова много 
букви, нещо, в което всеки лесно ще се убеди, стига да направи справка със 
снимката на този надпис, обнародвана от Никола Мавродинов10 * 12. В действител
ност текстът съдържа 20 знака, от които 5 представляват равнораменни кръст
чета, които нямат буквено значение, а служат само за разделителни знаци 
между думите, а също бележат началото и края на надписа. Така че буквите, 
които имат значение за разчитането на надписа, са само 15, а не 27, както 
предлага Ст.Младенов. И всеки с право би се запитал откъде се взеха тези 27 
букви? След като е ясно, че дори и с прибавените пет кръстни знака този брой 
не се постига. Отговорът е следният: освен кръстните знаци Ст.Младенов смята 
за букви и голям брой драскотини, които обаче нямат нищо общо с буквите, 
които за разлика от драскотините са много добре очертани, докато въпросните 
драскотини едвам личат и се вижда, че са нещо случайно, без никаква връзка 
с надписа. Й.Хампел също е забелязал тези драскотини, но за разлика от 
Ст.Младенов не ги е сметнал за букви.

Както всички надписи от съкровището, така и този върху съд 8 се чете от 
дясно на лява. Неубедителното четене на Ст.Младенов, както и това на Й.Хам
пел, проличава още при първата дума, която съдържа четири букви, тъй като 
същата тази дума е изписана с дълбоко врязани знаци и върху съдове 3 и 4. 
Буквата, с която започва тази дума, е гръцката дигама, която в случая, както и 
при думата BOVAA замества гръцката алфа 11. Втората буква от тази дума е 
една изправена омега, следвана от един омикрон, в който е вписана една йота. 
При това положение тази първа дума на надпис 8 следва да се прочете ΑωίΟ Λ. 
Н.Мавродинов смята този надпис рунически и не предлага никакво четене 1г. 
По разчитането на втората дума колебание не може да има -  тук ясно се чете 
името ‘НЛАС. По-особен е случаят с третата дума между две кръстчета. Гръцки 
тук са само първите две букви. Това е познатото ни вече съчетание НЛ -  година 
от съдове 9 и 10. Следващите три знака са именно означената тук година 195, 
изписана с тюркски знаци. Последните две букви са на латиница. Това са бук
вите DN, съвсем ясно изписани и на свой ред оградени с кръстчета.

И така, като не смятаме разделителните знаци, петнадесетте букви следва 
да се прочетат така: + АСОЮЛ + НЛАС + НЛ 195 + DN +, т.е. "Аоиол Хилас 
година 195 Д(оминус) Н(обискум)". Последните две букви тълкувам като съкра
щение на католишката акпамация Доминус Вобискум. Перифразата на тази 
акпамация не трябва да ни учудва. Точно обратното -  в присъствието по това 
време на апостолическата мисия начело с форзома подобно влияние е напълно 
обяснимо и закономерно. Нещо повече -  този факт на свой ред показва, че 
появата на съкровището действително се отнася към годините непосредствено 
след акта на покръстването, когато папската мисия все още е пребивавала в 
страната. Едва ли може да има съмнение, че в случая става въпрос за две 
лични имена. Друго лично име -  християнското Йоан, надраскано с тънко

10 Най-добре този надпис личи в една снимка, обнародвана от Н. Мавродинов (Вж. N . M a v r o d i -  
η ο V. Le tresor protobulgare de Nagyszentmiklos. Budapest, 1943, tab.XXVIII, I).

"  През античността и ранното средновековие дигамата има непостоянна звукова стойност. Чете 
се ту като В, ту като И.

12 N. М a V г о d ί η ο ν. Op.cit., 20i ff.
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острие, срещаме върху съд 5. Най-важното в този надпис е това, че е означена 
годината, която безсъмнено показва кога е бил направен съдът. А двете имена 
са навярно неговите поръчители, а може би и автори. Безсъмнено също е, че и 
при този съд, както при №№ 9 и 10, означената година е по прабългарския 
лунен календар, която отговаря на 186 сл. г. или на 869 г., което ще рече, че 
съдът е произведен пет години след официалния акт на покръстването.

Върху съд 21 виждаме гръцки надпис, в който се споменават един боила и 
един ботаул 13, и двамата изпълняващи длъжността жупан. Разчитането на 
този надпис обаче не е съвсем сигурно, въпреки ясно изписаните букви. Различ
ните автори го тълкуват различно. Надписът гласи: βοηλά ζοαπάν τέσυ δυγετοίγη 
βουταούλ ζώ απαν ταγρόγη ητζίγη ταίση, т.е. според мен би следвало да се пре
веде: "Боилът жупан заповяда да се направи тас, а ботаул жупанът разпореди 
да се направи този тас." Ако все пак общият смисъл е схванат, то несъмнено 
той хвърля известна светлина върху съществуващата по това време йерархия 
в средата на прабългарската аристокрация, доколкото от този текст става ясно, 
че носещият титлата боила е имал по-висок ранг от този с титлата ботаул, 
макар и двамата да са били жупани, т.е. изпълнявали са една и съща длъжност. 
Единият от тях, в случая боилът, както се вижда, е имал власт над другия и е 
могъл да му поставя задачи. Тълкуването, което предлагам тук, може да не е 
съвсем точно, но все пак, струва ми се, по-приемливо от това на други автори, 
като например това на Ст.Младенов, който чете: "Боилът жупан гравира (отвън, 
от външната страна на дъното) борбата (между животните), а ботаул жупанът 
гравира кръста върху съда (вътрешния кръст)."14 На първо място тук трябва да 
отбележа, че не е убедително два различни глагола -  δυγετοίγη и ταγρόγη да 
се превеждат по един и същ начин с "гравирам". От друга страна изглежда 
неприемливо да се допуска, че е било възможно двама толкова високопоставе
ни служители с техните благороднически титли да са били и преки изпълнители 
в областта на художествените занаяти. Това е толкова по-невероятно, защото 
през IX—X в., от което време се датира въпросният съд, а и цялото съкровище, 
вече са съществували оформени занаятчийски школи и специализирани май
стори и работници, така че едва ли представители на прабългарската аристокра
ция са участвали пряко в това производство. Тъкмо обратно, както личи и от 
превода, който предлагам, художествените произведения са създавани не от 
тази аристокрацията, а за нея.

Не е по-приемливо и тълкуването на Н.Мавродинов, според когото надписът 
гласял: "Боилът жупан заповяда да се направи ваза, ботаулът жупан окачи 
вазата за (да служи за) пиене."15 Мъчно може да се приеме, че едно окачване 
на вазата може да заслужава да бъде отбелязано в надпис. Неприемливо е и 
тълкуването, че да окачиш една ваза било все едно "да я поднесеш КйТО ПО- 
дарък". При това Н.Мавродинов забравя, че поръчителят на вазата е боилът 
жупан и следователно ако някой трябва да я подарява, то това ще бъде поръ
чителят, който е и неин собственик.

13 Трудно е да се каже с положителност дали това са две имена, или две титли. Според мен 
последното е по-вероятно.

14 С т. М л а д е н о в. Цит.съч., с.372, 375.
15 Ν. М a V г о d i n ο ν. Op.cit., ρ.204.
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Третата и последна категория надписи върху съкровището от Наги Сент Мик- 
лош са тези, които всички учени тълкуваха като рунни знаци. Единствен ПБалас- 
чев правеше изключение. Става въпрос за един надпис, който неизменно се 
повтаря върху пет отделни съда. Това са съдове: 9, 10, 17, 22 и 23. Тук следва 
да подчертая, че този надпис, за разлика от другите, е изрязан много дълбоко 
с тънко острие. Буквите са изписани грижливо, като краищата им са леко разши
рени, нещо, което не се среща при нито един друг надпис. Тази специфика в 
начертанието на надписа ми подсказва, че тук навярно се крие подписът на 
майстора златар, изработил петте съда. Това предположение се превърна в 
твърдо убеждение, след като Георги Баласчев прочете на това място гръцкия 
глагол E IIO IE IC E N 16 * 18, т.е. έποίησεν. Той обаче не можа да установи, че на това 
място има две думи, разграничени с разделителен знак -  малка отвесна чертич
ка, която няма нищо общо с буквените знаци. И тази разделителна чертичка се 
повтаря и върху петте съда и е така ясно очертана, че в никой случай не може 
да бъде нещо случайно. За разлика от Г.Баласчев, който не е обърнал внимание 
на този разделителен знак, Ст.Младенов не е пропуснал да го отбележи, обясня
вайки го като ударение на думата έπ ο ίη σ εν ,7. Но това обяснение е неприемливо 
по простата причина, че в подобни надписи никога не се поставя ударение, а 
освен това едно ударение не стои между думите като разделителен знак, а се 
поставя над гласната, към която се отнася. В подобни надписи не се отбелязват 
и знаците за придих. Така че в случая не може да има никакво съмнение -  
отвесната чертичка, която е с по-малки размери от буквите, е разделителен 
знак и нищо друго. А това показва, че са налице две отделни думи. И, подпомог
нат от разчитането на Г. Баласчев, за мен не представляваше никаква трудност 
да открия, че тук действително е подписът на майстора -  златар. И така, надпи
сът, съвсем ясно изписан, гласи έπ ο ι(ε ι) 'Η λ ο ν - направи Хилон. Името Хилон в 
този надпис напомня името Хилас от съд 8. Едва ли обаче става въпрос за 
едно и също лице, защото, ако беше така, то глаголът έπο ίε ι щеше да присъства 
и върху съд 8. Ясно е, че това са имена на двама различни майстори -  златари. 
Едва ли има смисъл да коментирам четенето на този надпис от Й.Хампел, 
който също както и при надписа от съд 8, предлага нещо напълно неприемливо. 
Очевидно тълкувайки надписа като изписан с рунни знаци, той можа да съчини 
тук думата GVNDIVAKRS = Gundiwak (e)rs или Gundackers 1β.

На тас 10 е надраскан плитко и с тънко острие още и следният надписът 
έλαν (έλλαν=έλλην) -  грък, гръцки. Тук е уместно да си зададем въпроса: думата 
грък или гръцки не се ли отнася към майстора златар? Това е много вероятно, 
особено като се има предвид, че и името Хилон е гръцко. При това положение 
това ще означава, че в български златарски ателиета през ΙΧ-Χ в. са работили, 
а може би и са ръководили ювелирното производство гръцки майстори златари.

От надписите, които посочих дотук, става ясно, че всички те са с гръцки 
букви и нито един не съдържа рунни знаци. С гръцки букви са изписани и тюрк- 
ските думи, доколкото в редки случаи такива се срещат. Като се изключат 
ЧМСТО Гръцките надписи върху съдове 9, 10 и 21, почти всички останали се

16 Γ. Б а л а с ч е в. Старобългарско съкровище,- Минало, 1911, № 6,133-134.
,7 С т. М л а д е н о в. Цит.съч., с.364.
18 J. Н a m р е I. Op.cit., 66-67.
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смятаха за руини -  ту за готски, ту за тюркски 19. Кондаков и Баласчев първи 
повдигнаха завесата и разкриха, че не става въпрос нито за готски, нито за 
тюркски знаци, а за гръцки букви, подложени на по-специална стилизация 20.

Определен интерес за нас представлява надрасканият с тънко острие върху 
чаша 23 надпис, който се чете: aldu agios, т.е. "станах светец" или в по-широк 
смисъл "станах християнин". Няма съмнение ,че този надпис е пряко свързан с 
голямото събитие в историята на българския народ -  преминаване към християн
ството. Нека отбележа, че и тук, както при АСОЮЛ, омикронът и йотата са в 
лигатура и следователно се четат по един и същ начин.

Глаголът aldu виждаме и върху съд 6, върху който е изписана и годината 176 
или 850 от н.е. Изглежда с покръстването е свързан и един надпис върху съд 
21. Този надпис гласи: IGgGOMAH, което би могло да се тълкува като "месец, 
посветен на Исус". Това четене е вероятно, но не е съвсем сигурно.

Искам да обърна внимание и на нещо очевидно, но неотбелязвано досега. 
Става дума за това, че като сравняваме съдовете един с друг виждаме, че те 
се повтарят по двойки -  от всеки вид е имало по два съвсем еднакви екзем
пляра. Такива са например двойките 3 и 4, 9 и 10, 11 и 12, 13 и 14, 15 и 16, 22 и 
23. Много близки един до друг са и съдове 20 и 21, които могат да се отнесат 
към същата категория, фактически не се повтарят само съдове №№ 2, 7, 8, 17 
и 19. Не е изключено техните дубликати да са загубени, та не са стигнали до 
нас. Като имаме предвид така почифтно произведените съдове, можем с пълно 
основание да заключим, че съкровището няма сборен характер, както смятаха 
някои учени. Що се отнася до предназначението му, изглежда, че то е обслуж
вало някакви църковни ритуали. Не може да се каже със сигурност чие притежа
ние е било то, но едва ли може да има съмнение в това, че е било предназначено 
не за простия народ, а за някои от най-висшите представители на управляващата 
прабългарска върхушка.

Първоначално допусках възможността съкровището да е било поднесено 
като дар от страна на Византия. Но сега не съм склонен да приема това обясне
ние, дори напълно го изключвам, защото става ясно, че ако съкровището беше 
произведено във Византия и беше византийска собственост, то едва ли между 
надписите щеше да има такива с тюркски цифрови знаци и с датиране по пра
българския лунен календар. Така че почти със сигурност може да се твърди, 
че всички съдове са изработени едновременно, и то по специална поръчка от 
българска страна. Що се отнася до авторството им, вероятно те са дело на 
различни майстори златари, най-изявеният между които е златарят Хилон, който 
е изработил петте съда, подписани от него.

Новото в настоящето изложение е, че за първи път документално се доказва, 
че съкровището е прабългарско. Най-решителният аргумент В това ОТНОШвНИв 
е използването при датирането на прабългарския лунен календар, както и посо
чените години, които сочат времето, когато приблизително е било произведено 
съкровището -  непосредствено след голямото събитие -  покръстването на 
българския народ.

”  По-подробно по този въпрос вж. С т. М л а д е н о в .  Цит.съч., 363-364.
20 Η. П . К о н д а к о в .  Очерки и заметки по истории средневековного искусства и культурьг 

Прага, 1929, с.87 сл. Вж. също Г. Б а л а с ч е в .  Цит.съч., с.133 сл.
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Сега вече, на базата на тези нови открития, ще могат да се предприемат и 
по-задълбочени проучвания на редица проблеми, неизяснени досега и свързани 
по един или друг начин с уникалното прабългарско златно съкровище от Наги 
Сент Миклош.

NEW DATA ON THE PROTOBULGARIAN ORIGIN OF THE GOLD TREASURE
FROM NAGY SZEINT MIKLOS

S t a m e n  M i h a i l o v

The treasure of Nagy Szeint Miklos consist of 23 gold vessels (Nos 1-23) with a total 
weight of 9947.5 and is the property of the Vienna Museum of the Arts and History. The 
treasure has been studied many times by Bulgarian and foreign scholars, with most of them 
interpreting the inscriptions on the vessels made by St.Mihailov proves that these are Greek 
letters but subjected to a rather special stylization. Thus the inscription engraved on vessels 
Nos 9, 10, 17, 22 and 23 reads “made by Chiron”, which probably was the signature of the 
master-jeweller who had made the vessels. Another important discovery was that on vessel 
No.9 together with the Greek circular text were read also the words “the year dilom”. This was 
the 6th year of the 12-year lunar Proto-Bulgarian calendar which in a documentary manner 
proves the Proto-Bulgarian origin of the treasury. It cannot be said where it was fashioned 
and where the workshop of the master-je we Her was but there is no doubt whatever that the 
treasure from Nagy Szeint Miklos was owned by a well-to-do Proto-Bulgarian of the aristoc
racy.
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Събития и личности

АВЕРКИЙ ПЕТРОВИЧ -  ЕДИН СВЕТЪЛ ОБРАЗ 
ОТ БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ

К о н с т а н т и н  Б. Х а м а м д ж и е в

Аверкий Петрович е един от изявените на полето на просветата деятели от 
периода на зрялото Възраждане. Още от ранна младост и до самия си край, 
включително и през дългия период, който прекарва вън от пределите на българ
ските земи, той се посвещава с рядка последователност и усърдие на пробуж
дането на своя народ чрез книгата, фактът, че неговите живот и дело са сравни
телно малко познати на днешния българин, може да се обясни най-вече с дъл
гото му пребиваване в чужбина, където създава по-голямата част от книжовната 
си продукция, макар че тя е изцяло предназначена за българските му сънарод
ници. Напоследък една сравнително пълна статия за Ав. Петрович бе поместена 
в енциклопедията "Българската възрожденска интелигенция"1, но поради харак
тера на изданието, статията е с твърде ограничен обем, а съдържа и някои 
неточности. Всичко това послужи като основание за настоящия опит за по- 
цялостно представяне на този истински народен будител.

За семейството и ранните години на Аверкий се знае много малко. Съществу
ва дори "мистерия" по отношение на родното му място. В днешно време, а 
доколкото ми е известно и в миналото, е общоприето, че той е роден в Сопот. 
Това най-недвусмислено личи от челния лист на неговата първа, излязла през 
1847 г. в Белград, книга "Разговори за сърдечно и душевно образование", където 
той отбелязва: "Преведени на български от Аверкия Петровича Дякона сопот- 
неца". Обаче Т.Панчев, издателят на сборника "Из архивата на Найден Геров", 
пише, че Ав.Петрович е от Калофер, позовавайки се на надпис от челния лист 
на втората книга на Петрович "Цвет милости", излязла през следващата 1848 
г. също в Белград. Според Т .П а н ч е в  т о з и  н а д п и с  г л а с и :  "Преведе С Я  О Т  Ав е р к и я  
Петровича калоферина, дякона калугера"1 2. Това твърдение на Панчев е цитирано 
от Н.Начов в неговия известен труд "Калофер в миналото", но той изрично отбе
лязва: "0[тец] Аверкия е от Сопот, от рода Бъзайтови. Наистина в преведената 
от него книга Цвят милости... (от Петър Стоишич, бълг. Книгоп., бр.13556) той 
се е подписал калоферанин, ала защо е бил направил това, неизвестно"3. Освен

1 Енциклопедия "Българска възрожденска интелигенция" (ЕнцБВИ). С., 1988, с.26.
2 Из архивата на Найден Геров. Кн.1. С., 1911, с.1.
3 Η. Н а ч о в. Калофер в миналото. Кн.1. С., 1990, с.170.
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авторитетното сведение за действителното родно място на Ав.Петрович, оттук 
става ясен и източникът за твърдението на Т.Панчев. И наистина, в съставения 
от А.Теодоров Балан "Български книгопис" под указания номер може да се 
намери горецитираният надпис. Ако обаче си направим труда да погледнем 
самия челен лист на книгата "Цвет милости", ще установим, че той гласи по- 
просто: "Преведе ся от Аверкия Петровича дякона", както е цитиран и във всички 
по-нови издания. Къде А.Теодоров Балан е срещнал "калоферския вариант" на 
надписа, е неизвестно.

В своите "Спомени", за които ще стане дума по-късно, Рада Киркович също 
пише, че Аверкий е родом от Сопот и е син на добро и почитано семейство. 
Благодарение на любезността на семейство Базайтови (инж. Петър Базайтов 
е праплеменик на Аверкия) научих, че негови родители са били Пенчо и Ана 
Бъзайтови. Имал е трима братя -  Митьо, Пило и Дончо, който по-късно кръщава 
сина си на чичо му Аверкий, и една сестра -  Палка.

По време на първото пребиваване на Аверкий в Сърбия бащиното му име 
бива променено на Петър и след завръщането си в Сопот той използва презиме
то Петров. Всъщност, не ни е известно обаче неговото кръщелно име, тъй като 
почти сигурно е, че Аверкий е името, което той е получил при замонашването 
си. Кога точно е станало това, също не се знае. За първи път в книгата "Служба 
Святото Харалампия", излязла през 1843 г., между спомагателите от Сопотския 
манастир срещаме "отец Г[осподин] Аверкий" със записани 2 бр., а през след
ващата 1844 г. "Г. Аверкий Монах" е спомагател пак от манастира на "История 
на великий Александра Македонца". Най-вероятно в килийното училище на 
същия манастир малкият Аверкий е добил своята начална грамотност, за да 
стане по-късно и член на неговото братство. Впрочем, през 1843 г. сред спомага
телите, но този път от Габрово, на излязлата в Смирна "Стихийная аритметика" 
срещаме и "Преп.[одобний] Аверкий П." Че това е сопотският монах Ав.Петрович 
се убеждаваме от сведенията в излязлата значително по-късно книга на П.Сла
вейков "Габровското училище и неговите първи попечители", където между 
по-известните ученици за 1842 г. на Капист Луков, другият изтъкнат възрожде
нец от Сопот по това време учител в Габровското училище, е споменат "дякон 
Аверкия от Сопот, учител"4. Известно е, че по това време К.Луков води в Габрово 
два класа, в които по-напредналите ученици изучават "граматика" (на отца 
Неофита), история, аритметика и земеописание"5. И така, при идването си в 
Габрово Аверкий е бил вече замонашен и най-вероятно е спадал към групата 
на сравнително възрастните ученици, чиято цел в Габрово е била сами да се 
подготвят за учители. Това позволява да се предположи, че Ав.Петрович е 
роден някъде между 1820 и 1825 г. Що се отнася до означението "учител" към 
неговото име в споменатата книга на П.Славейков, то очевидно се отнася за 
значително по-късно време, както и църковния сан "дякон", който той придобива, 
едва през 1846 г. Във връзка с това трябва да се каже, че сведението за учител- 
стване на Ав.Петрович в Габрово през периода 1839-1845 г. в ЕнцБВИ е погреш
но, От Казаното дотук личи, че преди 1842 г., когато отива като ученик в Габрово,

4 П. С л а в е й к о в .  Габровското училище и неговите първи попечители.- В: П.Славейков. 
Съчинения. Т.5. С., 1977, с.429.

5 Автобиографии. Ат.Иванов, Р.Ил.Блъсков, Юр.Ненов. С., 1979, с.27.
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той е бил монах в сопотския манастир "Св.Спас", в който по-късно, през 1858 г. 
под името Игнатий се замонашава и бъдещият апостол на свободата Васил 
Левски. Австрийският пътешественик феликс Каниц, посетил Сопот през 1871 
г., описва манастира "Св.Спас", чийто метален купол блестял сред бапаканските 
дебри. В манастира Аверкий се завръща отново през 1843 г.

Но скоро за младия Аверкий манастирът се оказва тесен. В Габрово той е 
минал само първата степен наедно по-широко светско образование, но семето 
е паднало на благодатна почва. През следващите две години, прекарани сред 
манастирското братство, неговият интерес към книгата, към знанието очевидно 
не намалява -  видяхме вече, че той става редовен спомагател на новоизлизащи 
книги, при това записва по два броя. А в началото на 1845 г. той е вече в Белград 
като ученик на Белградската богословия (семинария). За това първо пребива
ване на Аверкий там ценни сведения се съдържат в проучването на В.Бойчева 
за българите-учители в Сърбия6. Към края на същата година той става редовен 
стипендиант на сръбското правителство. През 1846 г., като ученик във втори 
подготвителен клас, по негово желание и по препоръка на духовния му отец 
архимандрит Максим Райкович е ръкоположен за дякон. В новата обстановка 
той неизбежно е правил сравнения за състоянието на образованието и книжни
ната в Сърбия и у дома и стигайки до неблагоприятен за неговата родина извод, 
се заема с работа за преодоляването на това положение. Усвоил по време на 
учението си сръбски език, той превежда и издава в Белград две книги -  споме
натите вече "Разговори" и "Цвет милости". Средствата за издаването на първата 
от тях предоставя видният възрожденски просветител еленчанинът Иван Мом
чилов, а за втората, по молба на Аверкий, това прави сръбското правителство. 
В молбата си, адресирана до сръбския княз, той излага мотивите си да се 
залови с превода и тъй като те остават непроменени през цялата негова неумор
на деятелност на полето на просветата, заслужава да бъдат цитирани:

"Долуподписаният гледайки, от една страна, как е моят беден род в най- 
голяма тъмнина и безпросветност и необразованост и от друга, как някои искрен- 
нолюбци на същия род му поднасят от различни езици поучителни писания за 
образованието на младото и бедно българско юношество, та дано и него най- 
после Бог изведе от тъмното към светлина, от робството към свобода, реших 
се да му принеса нещо и от славните сръбски писатели, за да почувства то 
радостта, с която целият сръбски род се вдига за своя напредък в просветата 
и образованието..."

Тук заслужава да се отбележи, че в един текст, предназначен за малко на 
брой и то съчувствени очи, Аверкий пожелава на своя народ не само културен 
напредък, но и освобождение от вековната политическа зависимост, която всъщ
ност е и главната причина за неговата изостаналост. С особен патос е насиТвНО 
неговото обръщение към българската младеж в предговора на книгата7:

"Предрага ми българска юносте!
Време е вече да раздерем дебелата завеса, която ни е затулила светлостта

6 В. Б о й ч е в а. Българи -  учители в Сърбия.- Год. Соф. у-тет, фИф, T.LXV, кн.2, Педагогика 
1971 (изд. 1973), 56-62.

7 Цвет милости или завещание чадолюбиваго отца (от П.Стоишич). Превод от сръбски на 
Ав.Петрович. Белград, 1848.
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на просвещението за толкова столетия и направила нашите предци, па и нас 
самите непознати на светът; ако негде познати, но за укаюване и поношение 
(охулване) защото няма никаква диря в нас от храбростта, славата и великоле
пието и основното старане на просвещението на нашите предци, които са били 
най-ревностни любители просвещения от синките други Славенски племена... 
за поношение, защото народното чувство ся появява в нас като мъртво, което 
требваше да пламти къмто един другиго, от което да ся огрява любовта ни, за 
да си помагаме в нуждите и да ся стараими за благосъстоянието, просвеще
нието и за прочиите средства, които ся сходни а и нужни на человечеството".

Накрая той преодолява болката и укора и отправя горещ призив към младото 
българско поколение:

"... защото чрез просвещението ще бъдем достойни синове на нашите славни 
предци... и слободно да можем да речем, че сме и ние една достойна част на 
светът.

Любезна юносте, прийми усердно и тая книжица... за сичко паметно мисли и 
здраво разсуждавай, успявай, расти в мудростта и добродетелта за похвала и 
чест на народът си и за славата на Създателят си. Това ти желая от се сърце 
и есъм твой

Аверкий Петрович”
Наистина, трудно би могло да се даде по-добър израз на мисията, на която 

са се посветили народните будители, осъществявайки възраждането на своя 
народ.

Твърде скоро след като е отправил своя призив за просвета, Аверкий сам се 
заема с превръщането му в дело. През пролетта на 1848 г. той напуска Белград8 
и още същата година срещаме името му с означение уч.[ител] сред сопотските 
спомагатели на излязлата в Букурещ книга "Гледало ради славяно-болгарската 
нине новонапечатана псалтика". Най -вероятно веднага след завръщането си 
в родното място той е заел мястото на главен учител в сопотското училище, 
освободено от заминалия тъкмо по това време за Одрин К.Луков. Има доста
тъчно основания да се смята, че Петрович продължава да учителства в сопот
ското училище до 1854 или дори до 1855 г. В посочения период го срещаме 
като спомагател на новоизлизащи книги вече не от Сопотския манастир, а от 
Сопот, като на няколко места -  в годините 1848,1850,1853,1855 с означението 
"учител"9. За съжаление, липсват каквито и да са конкретни сведения за педаго
гическата дейност на Ав.Петрович, както и изобщо за развитието на сопотското 
училище през този период, а той е твърде интересен. Практически сигурно е, 
че някъде около 1850 г.става превръщането на основаните още от К.Луков, по 
подобие на габровските, два класа за по-напреднали ученици в истинско класно 
училище10. Известно е, че от началото на 50-те години в Сопот освен Ав.Петро
вич учителстват още Райно Попович и Георги Икономов, а може би и още някой. 
Такова струпване на квалифицирани учители може да се обясни само със създа
ването на по-високата класна степен в сопотското училище. Именно като главен

8 В. Б о й ч е в а. Цит.съч., с.59.
9 Гледало ради славяно-болгарската нине новонапечатана псалтика. Букурещ, 1848; Диплография. 

Цариград, 1850; Михаль. Земун, 1853; Общи знания. Белград, 1855.
10 К. Х а м а м д ж и е в .  Възрожденецът Калист Луков Хамамджиев.- ИПр, 1997, № 5-6, с.64.
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учител на класното училище постъпва през 1855 г. и Йордан Ненов11. За целия 
този период срещаме само едно бегло споменаване в писмо на калоферския 
учител Н.Касапски до Найден Геров, че през 1850 г. по негова покана за годиш
ните изпити са го посетили Аверкий [Петрович] и Калист [Х]Амамджиев, т.е. 
новият и старият сопотски учители11 12. В разменените през 1849 г. писма между 
самия Аверкий и Н.Геров13, както и в запазените писма на Аверкий до Йоаким 
Груев от 1849 и 1850 г.14, не става дума за неговата учителска дейност. През 
1855 г. обаче, в Белград излиза "Церковна история с най-нужните случаи" в 
съвместен превод на дяконите Ав.Петрович и Гр.Гог и това води към мисълта, 
че именно този е бил предметът, преподаван от Аверкий поне в края на неговото 
учителстване в Сопот. През 1848 г., когато той поема класовете от своя пред
шественик Калист Хамамджив, сигурно е трябвало да се справя с всичките 
"Класни" науки: граматика, история, аритметика, земеописание. Може само да 
се съжалява, че никой от тогавашните учители и ученици не ни е оставил спомен 
за училищния живот, както това прави с любов и неподражаемо майсторство 
Иван Вазов за времето на своето ученичество в очерка си "Даскалите". А за 
това, че Аверкий не ограничава своя интерес и дейност на просветен деец 
само до сопотското училище, свидетелства едно запазено негово писмо от 
Свищов до Александър Екзарх в Цариград, писано през 1851 г. Наред със 
сведенията, които съобщава за съществуващите училища в Свищов, той пише, 
че е събрал градските първенци и ги е запознал с намерението на Екзарх в 
града да се основе още едно училище, което те с радост приели 15. Не е ясно, 
колко време Аверкий е останал в Свищов, но очевидно не става въпрос той да 
учителства там.

След напускането на сопотското училище през 1855 г. следите на Ав.Петро
вич се губят. Можем да предположим, че той отново за известно време се е 
оттеглил в Сопотския манастир, за да почине от мирската суетня и се съсредо
точи в себе си и вярата. Това обаче не трае дълго. Знаел е той, че в онова 
време на пробуждане на народа му от вековния сън, на осъзнаване силата на 
знанието за напредъка и извоюването на духовната, а и на политическата сво
бода, неговото истинско място е там, където знанието се предава на младите, 
на тези които ще тласнат напредъка и ще се борят за свободата.

От една дописка до вестник "Србски дневник", в който сътрудничи Раковски, 
датирана с 6 септември 1857 г., научаваме, че Аверкий Петрович "мъж научен" 
бил доведен за учител във Видин16. Споменаването е съвсем бегло, но като че 
ли авторът на дописката Илия Хаджи Томакев, син на един от видинските пър
венци, не е особено доволен от този факт. В друга дописка, вече от 31 юли 
1858 г. до "Цариградски вестник", се съобщава, че "Г.Аверкий, дякон, родом 
сопотец, беше тук учител преди почти 8 месеца; той като истински родолюбец 
и същий Българин не пропущи на училищния празник, Три святителе, като от

11 Автобиографии..., с.131.
12 Из архивата на Найден Геров, кн.1, с.790.
13 Пак там, с.1.
14 НБИВ-БИА, ф.2, а.е.23, л.1-4.
15 НБКМ-БИА, ф.66, НА 5373.
16 Архив на Г.С.Раковски. Т.2. С., 1957, с.231.
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свещенния амвон посоветува гражданете, примети им искренно и като им изяви 
житието на святите отци Кирил и Методий, препоручи им щото да наредиме да 
празнува училището ни памятта на светите отци и да ги уредиме за училищни 
покровители"17. Това е ценно сведение, което ни позволява да се докоснем до 
извънучилищната дейност на родолюбеца и народния будител Аверкий Петро- 
вич. Що се отнася до датировката, в дописката като че ли има известно противо
речие, тъй като празникът Три светители е на 30 януари. Мисля, че приблизител
ното "преди почти 8 месеца" се отнася всъщност за времето на идването на 
Аверкий във Видин. В друга по-ранна дописка до същия вестник от 18 май 
1858 г. се съобщава, че Аверкий е подарил на училищата в Сопот своя и други 
книги 18, т.е. по това време той сигурно се е намирал в родното си място. А във 
Видин вече го няма -  през 1858 г. като спомагатели на книгата "Писма за 
службата Божия" от училището фигурират само "взаимноуч. Г. Димо и Г. учител 
Лука Павлов".

Този път обаче връщането в Сопот е за кратко. Аверкий е научил отнякъде, 
че руското правителство е отпуснало стипендии за чужденци за Семинарията 
и Духовната академия в Киев и не се поколебава от учител да се превърне 
отново в ученик или по-точно -  в студент. При това начинание той обаче не 
мисли само за себе си. Бъдещият известен учител, калоферецът Димитър фин- 
гов разказва в своите "Спомени", че един ден към края на учебната 1857-1858 г. 
в Свищов, учителят муН.Касапски (също калоферец) го извикал от клас и му 
казал, че в Свищов е пристигнал калугерът Аверкий Петрович. Той търсел две 
момчета да ги води в Киев да се учат на държавна стипендия и вече бел 
намерил едното, а другото, ако поиска, можел да бъде той, фингов19. Очевидно 
предложението е попаднало на място, защото само след два-три дена тримата 
-  Аверкий, фингов и Симеон Тепавски от Плевен потеглили, за да пристигнат 
на 28 август в Одеса, а към 3 септември -  и в Киев. фингов изрично отбелязва, 
че той самият и Тепавски били определени да учат в Семинарията, докато 
Аверкий, който вече е учил в Белградската богословия, бил насочен към Духов
ната академия. За пристигането на тримата в Киев пише и Атанас Беляев в 
писмо до Раковски20. От същия източник узнаваме, че най-вероятно Ав. Петрович 
се е срещнал с Раковски при преминаването си през Одеса и му е предал 
писмо от Н.Джамджиев от Галац. В полза на това твърдение е писмото, което 
българите -  учащи в Киев пишат на Раковски през май следващата година, за 
да му изкажат възторга си от неговия току-що издаден в Одеса и вече получен 
и прочетен от тях "Показалец". На първо място между подписалите фигурира 
името на Ав. Петрович21. Като трето потвърждение на личното познанство меж
ду Аверкий и Раковски може да се смята споменаването от Стефан Гидиков в 
писмо до Раковски, че Г.Смилов е получил писмо от Аверкий 22.

Най-богат източник на сведения за пребиваването на Петрович в Киев пред

17 Цариградски вестник, бр.393, 31 юли 1858.
18 Пак там, бр.382, 7 юни 1858.
19 Д. Ф и н г о в. Спомени.- В: Сборник на Калоферската дружба. Т.1. С., 1908, 129-130.
20 Архив на Г.С.Раковски, т.2, с.372.
21 Пак там, с.432.
22 Пак там, с.521.
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ставлява книгата на К.Поглубко 23, в която са използвани данни от архива на 
Духовната академия. Според този автор, при пристигането си в Киев през сеп
тември 1858 г. дякон Аверкий Петровия е бил зачислен заедно с другите 
новопристигнали българи в Семинарията и училището, докато в Академията 
той постъпва през 1859 г.24 Както изглежда, при пристигането си през септември 
1858 г. всичките новодошли българи са били насочени към духовното училище, 
за да се запознаят с някои основни неща и преди всичко с езика, а от 1859 г. 
повечето са разпределени в Семинарията, докато Ав.Петровия е записан в 
Духовната академия. От паметта на фингов е убягнал този първи етап от преби
ваването им в Киев.

По въпроса, как е протичало учението на Аверкий в Киев Поглубко отбелязва: 
"Независимо от това, че Аверкий е завършил семинарията (Белградската -  
б.а. К.Х.) с отличен успех и е посещавал и Киевската семинария, ако се съди 
по резултатите от изпитите, заниманията в академията не са били леки за него. 
Както изглежда, отражение е давала неговата далеч не студентска възраст. 
Налагало му се също да се откъсва от учебните занимания за пътувания в 
родината -  "по домашни причини". Не са се запазили доказателства за това, 
че Аверкий е успял да завърши образованието си в Киев. От съществено значе
ние в случая е, че към горната оценка Поглубко добавя още една: "Академич
ният курс не винаги удовлетворявал студентите, още повече че преподавателс
кият състав е бил по-скоро слаб отколкото посредствен". Малко по-нататък 
той добавя и други причини за недоволството на чуждестранните студенти, 
като накърняване на личното им достойнство и материална незадоволеност25. 
Между протестиращите Поглубко изрично отбелязва имената на българите 
Аверкий и Тодор Икономов, последният пристигнал в Киев в края на 1861 г. и 
също приет в Духовната академия. Стигнало се дотам, че те напуснали учебните 
занимания и поискали паспорти, за да се завърнат в родината си, но били 
убедени да не го правят, а да продължат учението си. Доста по-различно, 
поне що се отнася до собственото му участие, този инцидент е представен от 
Т.Икономов в неговите "Мемоари". Той пише, че причина за настояването му 
да напусне Киев е бил сръбско-турският конфликт, в който немаловажна роля 
играе Първата българска легия. Разпален от слухове за подготовката на въста
ние в България, той е овладян от желание да вземе участие в борбата за осво
бождение на отечеството си. Най-после митрополитът, без да да знае истин
ските подбуди на Т.Икономов, разрешава да му се даде временен паспорт за 
България и той заминава заедно с Д.Паунов. Но пристигайки в Одеса, те науча
ват, че конфликтът е приключен и не им остава друго освен да потеглят обратно 
за Киев 26.

Що се отнася до Аверкий, който е значително по-възрастен от буйния си 
сънародник, а освен това е от дълги години духовник -  в Киев той става и 
йеродякон, при него причините да желае да напусне изглежда са други. Преди

23 К. П о г л у б к о .  Из истории болгаро-российских культурнмх связей 40-70 годов XIX в. Кишинев, 
1976,0.96.

24 Пак там, с.107.
25 Пак там, с. 112.
26 Т. И к о н о м о в. Мемоари. С., 1973, с.79.
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всичко, през 1862 г. изтича неговият четиригодишен редовен срок на обучение 
в Академията. Вероятно не напълно задоволен от качеството на преподаването, 
което се отразява и на неговия успех, той е решил да се откаже от заключител
ните изпити и да продължи образованието си в друга област и на друго място. 
Но нека се спрем на още един епизод от дейността на Аверкий Петрович в 
Киев, за който има повече сведения.

Характерно за Аверкий като несебична и вискоотговорна личност е, че в 
своя стремеж към учение, към по-високо образование той полага наистина 
достойни за възхищение грижи да помогне и на други за постигане на тази 
цел. Отбелягахме вече, че тръгвайки за Киев той повежда още двама български 
младежи. По-късно, през 1860 г. той помолва генерал-губернатора на Киев 
княз Василчиков да ходатайства за държавни стипендии за български моми
чета. Предвижда се те да се подготвят за учителки в Киевския женски институт, 
ръководен от графиня Левашова, като живеят по време на учението си в пан
сиона към Института. От писмо, което Ав.Петрович пише на 10 юли 1860 г. до 
Н.Геров от Цариград, се разбира, че става въпрос за три момичета и Аверкий 
иска от своя стар приятел да му предложи кандидатки27. В отговора си Н.Геров 
съобщава, че още на 1 август от Пловдив за Одрин и Цариград е тръгнала 
негова племенница 28. Това е Рада Гугова, бъдеща Киркович, от чиито "Спо
мени" узнаваме нещо повече за тази родолюбива постъпка на Петрович 29. 
Оказва се, че приетите за учение българки са не три, а четири, като двете от 
тях заминават по-рано направо от Варна, а други две -  Рада и копривщенката 
Парашкева Шушулова -  отиват в Цариград. Оттам, придружени от дошлия да 
ги вземе Ав.Петрович, те продължават с кораб за Одеса и после за Киев, където 
са предадени "на началството на Левашовския Пансион". Но Петрович не смята 
с това задълженията си към момичетата за приключени. Рада Киркович пише: 
"Няма съмнение, че отец Аверкий много се интересуваше за нас, защото той 
ни посети в пансиона няколко пъти едно по друго и ни стана учител по български 
език. Скоро обаче той престана да дохожда. Дали се завърна в България или 
замина за някои друг руски град -  това ние не знаяхме, нито пък бяхме в със
тояние да разбираме и ценим и да се интересуваме повече за нашия благоде
тел". Очевидно от това време ще да е още един спомен -  хубавият фотопортрет 
на Аверкий, който Рада Киркович публикува в книгата си, давайки ни възмож
ност да добием представа и за неговия физически образ.

А че момичетата наистина са имали нужда от учител по родния си език, за 
да не го забравят, личи от писмо на Аверкий до Н.Геров: "Рада е здрава и 
весела като кокоряк, учи се добре и обещава добра будущност. Аз я карах да 
ви пише, а она оставя на мене извиняющиеся, че не може да пише по българ
ски"30. Същото писмо ни разкрива нещо и за материалното състояние на своя 
автор, а и за неговия характер: "Княз Василчиков рекал на началницата на 
училището... да започна да предавам по български от августа на нашите моми
чета и аз съм рад да сторя това. Но разстоянието от мене до тяхното училище

27 Из архивата на Найден Геров, кн.1, с.2.
28 Пак там.
29 Р. К и р к о в и ч. Спомени. С., 1927, с.10.
30 Из архивата на Найден Геров, кн.1, с.З.
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е доволно много, та зато не можа да хода пешак, а да плащам на извощик 
треба най-малко една рубла за едно ходене, а аз не съм в състояние да сторя 
това... А ако им се не предава лекция по български они щат да заборавят сов- 
сем... Мисля дарена на княза да ми се дава казионна кола, но пак се неусмеля- 
вам, па не зная, що да сторя!". Изглежда въпросът с казионната кола не се е 
уредил, а най-вероятно изобщо не е бил повдигнат от стеснителния Аверкий, 
но лекциите по български език и история за бъдещите български учителки 
потръгват -  както свидетелства Р.Киркович, след Аверкий преподаватели един 
след друг са им Т.Икономов, дякон Ефтимий Русеков и студентът Димитър 
Енчев 31 32.

За самия Аверкий обаче тази родолюбива инициатива завършва с голямо 
огорчение. В архивния фонд на Т.Бурмов, завършил образованието си също в 
Духовната академия в Киев, е запазена част от писмо на Аверкий без д ата зг, 
но писано най-вероятно около средата на същата година, ако съдим от съпос
тавка с друго негово писмо от 28 май 1861 г. до същия адресат 33. Аверкий 
пише на Т.Бурмов, че се е оставил "от ревността" да се старае да се приемат 
още момичета за учение в Киев, тъй като в тая работа се "умесил" Рачински. 
Същият се показал "диктатор" спрямо момичетата, които самият Аверкий е 
довел в Киев и за които толкова пари и време изгубил. С огорчение той заключа
ва: "Гдето е Р.[ачински] мен мя няма там". За Рачински научаваме повече от 
"Спомените" на Р.Киркович34 35. Като тогавашен руски консул във Варна, заедно 
с консулите в Пловдив и Одрин той бил получил нареждане да издири подхо
дящи български момичета и ги изпрати в Киев на учение. Нареждането е резул
тат от инициативата на Аверкий и Рачински го изпълнява в много кратък срок, 
изпращайки споменатите две момичета от Варна, докато другите две избран- 
нички потеглят от Цариград заедно с пристигналият да ги вземе, както изглежда 
на собствени разноски, Ав.Петрович. Още тук той ще е бил разочарован, че му 
се е отнела възможността да отведе със себе си цялата група бъдещи ученички. 
Що се отнася до А.В. Рачински, Рада Киркович го споменава още веднъж в 
"Спомените" си 36, когато описва трудностите, които момичетата са срещнали 
при заминаването за родината след завършване на обучението си през 1866 г. 
По този случай Киркович пише: "Тогава не, но сега аз мисля, че ние в тоя 
случай дължим не малка благодарност и на руския консул в Варна, Рачински, 
за гдето той, който на времето беше изпратил Антонина и Иванка, който се 
интересуваше и следеше за всичко, каквото ставаше с нас българките, който 
ни беше и посетил в пансиона при идването си в отпуск и сега, може би, е 
разбрал, как стои нашият въпрос с връщането ни в България и е рекъл да изпрати 
дядо Димитър в Киев, който да улесни всички ни, като ни придружи да си 
идем в България с него". Като се има предвид, че Рачински е бил и член на 
Славянския комитет, неговото отношение към пребиваването на българските 
ученички в Киев следва да се тълкува като проява на чувство за отговорност и

31 Р. К и р к о в и ч. Цит.съч., с.14.
32 НБКМ-БИА, ф.16, а.е.5, л.З.
33 Пак там, л.1,2.
34 Р. К и р к о в и ч. Цит.съч., с.10.
35 Пак там, с.20.
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желание те да отнесат добър спомен, тръгвайки си за дома. За съжаление, 
Рачински сигурно е действал със самочувствието на представител на страната 
осигурила издръжка на момичетата, без да прояви достатъчно зачитане към 
този, който е стоял в началото на доброто дело, така че Аверкий в края на 
краищата се е почувствал пренебрегнат и отблъснат от него. Не е чудно това 
да е станало една от причините Аверкий да напусне преждевременно Акаде
мията следващата година.

Впрочем, когато Р.Киркович казва в своите "Спомени", писани 65 години по- 
късно, че не знае какво е станало с Аверкий, това е явно изневеряване на 
паметта. В писмо до Н.Геров от 15 май 1862 г. споменатият Ефтимий Русеков, 
който в началото на годината също е постъпил в киевската Духовна академия, 
дава сведения за Аверкий 36. Догдето бил там, преподавал на момичетата 
българска граматика и четене по български й във връзка с това писал на г-н 
Тошковича в Одеса, който им пратил български книжици. И след това: "О. Авер
кий излезе из Академията на 19 ий априлия за в Германия [на]верно в Прага 
отиде да ся учи езици по французки и по немецки. Ви може да знаете по добре 
от мене за него, че Ви е писвал...". По-късно, в началото на следващата година, 
вече и самата Р.Киркович пише на вуйчо си: "Отец Аверкий сега се намира в 
Дрезден, наскоро аз му писах писмо."37 В писмо от 1 май 1863 г. Русеков съоб
щава на Н.Геров, че сръбските студенти в Киев са получили писмо от Аверкий 
от Дрезден, в което той се оплаквал от голяма нужда за пари, та бил писал на 
братята си в Сопот да му пратят. Ако това не стане, щял да отиде в Белград38. 
А в следващото си, недатирано писмо Русеков пише, че и те, българите, са 
получили писмо от Аверкия от Дрезден. Бил наел две стаи и учител, който му 
предавал френски и немски и за издръжка му трябвали 500 рубли сребърни39.

Изглежда финансовата криза е била някак преодоляна и Аверкий остава в 
Дрезден и през 1864 г. В единственото си запазено (за съжаление недатирано) 
писмо до Н.Геров от там 40 той се интересува как напредва работата на Геров 
по Българо-руския словар, както и дали е напечатан вече лексиконът на даскал 
Неофита (Рилски -  б.а., К.Х.). Той самият е успял в усвояването ако не на двата 
чужди езика, то поне на немския, тъй като съобщава, че след два месеца ще 
започне печатането на "словар Българа-Немский", за съставянето на който 
настоявали "мнозина от западните наши братя славяни". Моли да му се помогне 
за издаването, като Пловдивското българско училище запише 100 екземпляра 
при цена една рубла. И накрая препоръчвал: "Аз мисля, че ще сторите голямо 
добро да ся испратят деца за в Дрезден да изучават както науки така и разни 
занаети, па после Да внисат тии в нашето отечество и учат другити на това. 
Харч за децата да дадат еснафите. 300 рубли щат бъдат доволно." Интересно 
е началото на писмото на Аверкий -  един патетичен изблик на горещото му и 
неповяхнало през дългото му отсъствие от дома родолюбив. Най-напред той 
отдава възхвала на славянските просветители св. св. Кирил и Методий "за 36 37 38 39 40

36 НБКМ-БИА, ф.22, а.е.128, л.6, 7.
37 Пак там, л.9.
38 Пак там, л.14.
39 Пак там, л.39.
40 Из архивата на Найден Геров, кн.1, с.З.
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тяхната искрена народна любов, тяхната свята нравственост, тяхната неугасима 
топлота за доброто на целийт славенский мир; на конец за тяхната любов за 
наука, чрез която они прогнали мракът на обичаят и нравът на древний славен
ский мир и го осветлили с [на]истинахристианска светлост...". След това проти
вопоставя тези светли образи на съвременните "правители на вярата називаю- 
щиеся", както той нарича фанариотското духовенство. За да се провикне накрая: 
"Наука, наука за нашийт бедний народ, па то все, чтото е нужно за него като 
умно и свободно същество. Нашите богати щат да отдадат страшен ответ 
Богу дето не жертвуват от богатството си за полза на свойт народ и за неговото 
просвещение, а йоще дето слушат советите на пагубните наши врази, според 
вярата уж една с нас! Къде вяра у тях, они нямат нито человечество на себе 
си, а камолй вяра." Своите развълнувани разсъждения за бъдещето на народа 
Аверкий завършва критично, но и с оптимизъм: "Ненавистта е обща болест на 
нашийт народ, но науката ще я очисти."

В брой 1 от 11 май 1865 г. на излизащия в Белград в. "Въсток" срещаме 
следното обявление: "Като книжевна новина имаме да явим, че неуморното 
(на което се е до днес от славянските братски племена най-малко внимание 
обърнало) прилежание на непрестанно работните за духовния полет на своята 
народност български патриоти, показало [е] днес две нови книжевни дела. 
Излезли са сиреч скоро в Бауцен: един подплън (кратък -  б.а., К.Х.) Българо- 
немски речник и Народни разговори за всестранно поучение на Българският 
народ. Двата производа е написал и като книжевник, и като политичен вожд 
на своят народ многопочетен български свещеник Петрович."41 Обявлението е 
препечатано от немския вестник "Цукунфт". В Своя "Репертоар на българската 
книжнина" М.Стоянов цитира двете заглавия по горното обявление, като ги 
отнася към 1861 г. и изказва предположението, че авторът е Аверкий Петрович42. 
Относно авторството М.Стоянов е прав, но книгите трябва да са издадени в 
края на 1864 или по-вероятно в началото на 1865 г., когато Аверкий е още в 
Дрезден. От проверката, която направихме в четирите най-големи наши научни 
библиотеки, се установи, че те липсват у нас. Междувременно узнахме, че 
Бауцен, неголям град близо до Дрезден, е стар културен център на лужичките 
сърби. Очевидно именно тях е имал предвид Ав.Петрович когато споменава, 
че да състави речника са го подбуждали западните братя славяни. Успяхме с 
любезното и много ценно съдействие на г-ца Ива Радкова да влезем във връзка 
със съществуващия днес в Бауцен културен институт на лужничките сърби 
или зорби, както са известни те в Германия, за да се провери дали в неговата 
библиотека не са запазени екземпляри от двете книги на Петрович. За съжа
ление резултатът от проверката се оказа отрицателен. Тъй като Ав.Петрович е 
напуснал Германия скоро след издаването на книгите си, а може би дори и 
преди това, съществува опасението, че целият тираж е останал в Бауцен и се 
е похабил. Може да се допусне и това, че обявлението за излизането на книгите 
е било всъщност предварително и в края на краищата те изобщо не са били 
отпечатани. Като че ли в полза на тази възможност говори едно сведение на 
руския славист И.И.Срезневский, цитирано от В.Кювлиева в новоизлязлата й

41 Въсток, бр.1, 11 май 1865.
42 М. С т о я н о в .  Репертоар на Българската възрожденска книжнина. Т.1. С., 1987, с.287.
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книга43. В своя статия, отпечатана през 1866 г., т.е. година по-късно от цитира
ното по-горе обявление, Срезневский е писал, че "Приготвен е напълно наръчен 
Български речник с немски превод на един българин, получил образованието 
си в Германия, но неговото издаване се забави нещо." Остава ни да се надява
ме, че книгите все пак са видели бял свят и че някъде са се запазили екзем
пляри.

Цитираното по-горе писмо до Н.Геров от Дрезден Аверкий завършва с думи
те: "На пощата не съм заплатил, но ще си земите парите от спомоществовате
лите после." Очевидно той продължава да живее в недоимък и сигурно това го 
е подтикнало към изпълнение на отдавнашното му намерение да отиде в Бел
град. По това време белградски митрополит е Михаил, също възпитаник на 
киевската Духовна академия. Аверкий сигурно се е познавал с него и се е 
надявал да намери в Белград по-добри условия за живот и работа, още повече 
че знае сръбски от времето на учението си в Белградската богословия. Кога 
точно е напуснал Дрезден и се е отзовал в Белград не е известно. Най-вероятно 
това е станало през лятото на 1865 г., както личи от писмото на Никола Пър
ванов, студент в белградската Велика школа, писано през април 1866 г. до 
Раковски Румъния: "Има вече 8 месеци тук ся намира г. Аверкия Петров, бълга
рин и от душа и от сърце. Занимава се с писане чръковни книги (в бележка на 
издателя се пояснява, че става въпрос за книгата "Неделни поучения -  б.а., 
К.Х.) и сичкото му желание е да отиде в България, но защото въпросът не е 
още свършен (става дума за борбата за самостоятелна църква -  б.а., К.Х.), 
бои се от фанариотите, затуй и седи у Белград. Завчера ми казваше, че би 
обичал да отиде поне у Ромъния некъде за учител или свещеник (защото е 
свещеник по чинът си). Ако можете да се ослоните на моето познаване, учи
лището гдето бихте го препоръчали за учител ще е първенствуващо между 
училищата."44 45 Както се вижда, освен за времето на пристигане на Аверкий в 
Белград, писмото дава сведения за заниманията му там и най-важно -  за горе
щото му желание да се завърне в България. Пречи му опасението за преслед
ване от фанариотите, за което сигурно е имал основания -  нека си спомним 
дрезденското му писмо до Н.Геров. Това пък, че му се иска да отиде поне в 
Румъния, показва, че приемът в Белград не е бил според очакванията му. Не 
намерихме потвърждение на сведението, че е преподавал в Белградската бого
словия, нито че му е предлагано да стане владика в Неготин, което срещаме в 
книгата на Ю.Трифонов46. Както изглежда, все пак митрополит Михаил е оси
гурил някаква издръжка на Аверкий и през 1865 г. той се занимава със съста
вянето на учебник по история за девическото училище в Белград въз основа 
на най-добрите учебници за женските училища в Германия. Работата е привър
шена и на 17 декември 1865 г. той представя ръкописа си на министъра на 
просветата и църковните дела за преглед и одобрение46. Комисията, на която 
е възложено да го рецензира, дава положителна оценка и препоръчва да бъде 
издаден на държавни разноски за използване в женските училища. Изненад

43 В. К ю в л и е в а .  Българското речниково дело през Възраждането. С., 1997, с.135.
44 Архив на Г.С.Раковски. Т.4. С., 1969, с.372.
45 Ю. Т р и ф о н о в. История на града Плевен. С., 1933, с.325.
46 В. Б о й ч е в а. Цит.съч., с.60.
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ващо обаче Министерството на просветата отхвърля книгата с основен мотив, 
че не отговаря на предназначението си и на 13 април 1866 г. Аверкий взема 
решението и ръкописа си, който вероятно впоследствие е загубен. Тъкмо по 
това време Първанов пише цитираното по-горе писмо до Раковски.

По предложение на митрополит Михаил до Министерството на просветата 
от 20 май с.г. седмица по-късно княз Михаил Обренович утвърждава указ за 
назначаването на Аверкий за суплент (нередовен учител -  б.а., К.Х.) по вероуче
ние в Зайчарската полугимназия. В своето обръщение към министерството 
митрополит Михаил характеризира Аверкий като "зрял, развит и морален све
щеник, който ще може достойно да представя и преподава на младежта науката 
за нашата православна вяра"47. До завършването на учебната година Ав.Пет- 
рович не заема длъжността си в Зайчар, тъй като е задържан в Белград за 
довършване на литературна работа. Става дума за превода на български на 
книгата на митрополит Михаил "Неделни поучения", който е отпечатан през 
същата година в Белград с преводач Аверкий п.[етров]Бъзайтов. Тук се налага 
да отбележим, че в така богатата на сведения работа на В.Бойчева този литера
турен труд на Ав.Петрович е пропуснат и това е създало известно объркване 
на датировките. Заслужава си да цитираме няколко реда от предговора към 
превода, тъй като те най-добре го характеризират като учител и наставник на 
своя народ: "Следователно тии са поучения нужни да ги има секой: мирският 
да поучава себе си и ближните си, които не знаят да четат; свещениците и 
учителите да поучават с тия поучения Християните в църквата. По тоя начин 
ще се развие и утвърди в отечеството ни християнска чиста нравственост, 
благочестив живот, братска любов и сетнините на това щат да бъдат за велика 
полза на тукашнийт ни живот и щат да ни ръководят в будущий блажен живот."48

За новата 1866-1867 учебна година Ав.Петрович ще се е намирал вече в 
Зайчар. За това научаваме от един любопитен епизод с баща м у49 50. Очевидно, 
разтревожен от липсата на известия от своя син, старият Петър Ангелов тръгва 
да го търси в Сърбия, но стигайки до Алексинац свършва парите и се принуж
дава от "меаната" на Коле Митич да пише в Белград на митрополит Михаил за 
сведения за Аверкий. Ден по-късно, на 10 септември 1866 г. митрополитът 
отговаря до алексинацкия свещеник, че йеромонах Аверкий се намира в Зайчар 
като "вероучител" в полугимназията.

Както В.Бойчева пише60, не е могло да се установи колко време Ав.Петрович 
е останал в Зайчар. Обаче в архива на Министерството на просветата тя е 
открила документ, че по предложение на Министерството суплентът на Неготин- 
ската полугимназия йеромонах Аверкий се назначава за суплент в Крагуевац- 
ката гимназия според необходимостта на службата от 29 януари 1870 г. Най- 
вероятно това е била и последната му служба в Сърбия преди завръщането му 
в отечеството в 1872 г. Тук искам да оспоря едно сведение на ЕнцБВИ, според 
което около 1870 г. Аверкий е бил учител по български език и история във вече

47 Пак там.
48 Неделни поучения за сякого православното християнина (от митр. Михаил Сръбски). Превел 

Аверкий П. Бъзайтов, Белград, 1866.
49 В. Б о й ч е в а. Цит.съч., с.61.
50 Пак там.
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известния ни Институт на графиня Левашова в Киев 61. След казаното по-горе 
за пребиваването на Петрович като преподавател в сръбски учебни заведения, 
твърде невероятно изглежда той, вече не млад, да се упъти отново към Киев, 
за да преподава на няколко българки, още повече, че по това време там е 
имало достатъчно млади българи студенти, които с успех са могли да изпълня
ват тази задача. Че това е било именно така, личи добре от цитираната вече 
книга на К.Поглубко. На стр.130 той отбелязва: "Слушателите в академията 
(А.Петкович, П.Волков, Д.Ганчев и др.) преподавали на сънародничките си 
роден език и история."51 52 Може с голяма вероятност да се предположи, че авто
рът на статията за Ав. Петрович в ЕнцБВИ го е смесил по име на това място с 
един от наследниците му като преподавател на българките в Киев -  отбелязания 
по-горе А.Петкович. Кръщелното име на последния е Стоян Петков, а духовното, 
с известно порусяване -  Алексей Петкович. Той е бил в Духовната академия в 
Киев от 1869 до 1873 г.53 54

* * *

1870 г. се ознаменува с едно голямо събитие в българската нова история, 
което малко по-късно води до коренен прелом в жизнения път на Ав.Петрович. 
На 28 февруари с.г. е издаден султански ферман, с който се учредява автономна 
българска църква под името Българска екзархия. С това се слага венецът на 
една дългогодишна борба за признаване на българската народност и се прави 
първата голяма стъпка към национална независимост. Но това още не е оконча
телна победа, тъй като Вселенската патриаршия в Цариград не признава Екзар
хията и обявявайки, че светската власт няма право да решава църковни въпроси, 
отхвърля фермана. Тази остра реакция успява да повлияе върху турското пра
вителство, което почва да бави нещата. Борбата на българите навлиза в нова 
фаза -  за преодоляване съпротивата на Патриаршията и прилагане постановле
нията на фермана на дело. През февруари 1872 г. за Екзарх бива избран Антим 
Видински, а на 2 април тържествено се връчва султанският берат (указ) за 
правомощията му. Тъй като Патриаршията е непримирима и се готви да изпрати 
свои владици в определените във фермана като български епархии, налага се 
да се избърза с изпращането на български владици, които да оглавят епархиите 
и църковните общини и по този начин да осъществят правомощията на Екзар
хията.

На заседание на Екзархийския синод на 8 юли 1872 г. се чете писмото на 
Врачанската община, в което се иска избирането на архиерей на епархията64. 
Решава се да се изпрати във Враца списък на наличните.кандидати и същевре
менно да се пише до манастирите и се поканят монаси, тъй като липсват доста
тъчно подходящи кандидати. Няколко месеца по-късно, на 21 октомври 1872 г. 
Синодът решава да се поиска от общините на Врачанска епархия (Враца, Плевен

51 ЕнцБВИ, с.26.
52 К. Π о г л у 6 к о. Цит.съч., с.124.
53 ЕнцБВИ, с.517.
54 АЦИАИ. Священний кодик (Протоколи на Светия синод), кн.1, 1872-1874 г., заседание 12, 8 

юли 1872.
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и Оряхово) да побързат с избирането на архиерей, тъй като Патриаршията се 
готви да изпрати свой владика55 56. Скоро след това, на заседанието на 13 ноември
1872 г.56 се обявява, че в Плевен и Оряхово изборът е станал, а след седмица, 
на 20 ноември 1872 г. се прочита и забавилото се писмо на Врачанската община, 
че там са избрани четирима нови кандидати вместо предложените от Синода 
двама, които били непознати на врачанските общинари 57 58. На второ място от 
четиримата е посочен Аверкий Петрович. На Синода се предоставя правото 
да извърши окончателния избор на архиерей и същевременно се съобщава 
решението на епархийския събор за издигане на Врачанската епископия в ранг 
на митрополия. Два дена по-рано, на 18 ноември 1872 г. на заседание на Синода 
е било прочетено писмо на митрополит Панарет Пловдивски, в което той пре
поръчва Аверкий за Врачанската епархия68. На същото заседание присъства и 
самият Аверкий и вероятно писмото на пловдивския владика е донесено от 
него.

От протокола на едно по-късно заседание на Синода, състояло се на 10 май
1873 г., става ясно, че не Екзархът е поканил Аверкий, а той е дошъл в Цариград 
с рекомендацията на Панарета, с което впрочем се изпълнява едно от изисква
нията за избор на архиерей 59.

Интерес във връзка с това представлява едно появило се в брой 34 от 30 
октомври 1872 г. на в. "Право" обявление. В него се съобщава на "любезните 
единородци", че е приготвена за издаване Естествена история в две части и се 
отправя апел за спомагатели. Обявлението е датирано с 8 септември 1872 г. в 
Сопот и е подписано "Йеромонах Аверкий Петков". Споменахме вече, че по 
време на своето учителстване в Сопот Ав.Петрович използва българската фор
ма на бащиното си име -  Петров. Поради това практически сигурно е, че автор 
на обявлението е именно той, а подмяната на една буква от това име е станала 
в редакцията на вестника. Видяхме, че подобна грешка е допусната и в едно 
съвременно издание.

От това обявление узнаваме, че монахът -  просветител е обърнал любозна
телни очи и към областта на естествените науки (има сведение, че и по-късно, 
вече като Врачански митрополит, той отделя време за превеждане на книга по 
химия). От друга страна, то ни показва, че Аверкий е напуснал Крагуевац сигурно 
веднага след завършване на учебната година и е потеглил за Българско. От 
лятото на 1872 г., след дълго отсъствие, той е отново в родния Сопот. През 
есента на същата година потегля за Цариград, като пътьом се отбива в Пловдив, 
вероятно за да вземе препоръката на митрополит Панарет. За това минаване 
на Аверкий през Пловдив свидетелства на стр.12 от своите "Спомени" извест
ната ни Р.Киркович. Тя пише, че някъде по времето на нейното второ учителства
не в Пловдив, т.е. между 1869 и 1873 г., бидейки на път за Цариград, Ав.Петро
вич е гостувал у тях.

Всичко това подсказва, че за неговото повикване от Крагуевац и за издигане

55 Пак там, зае.34, 21 окт. 1872.
56 Пак там, зас.40, 13 ноем. 1872.
57 Пак там, зас.42, 20 ноем. 1872.
58 Пак там, зае.41,18 ноем. 1872.
59 Пак там, зае.79, 10 май 1873.
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на кандидатурата му за архиерей както във Враца, така и пред Синода в Цари
град, са се погрижили пловдивски дейци по църковната борба начело с д-р 
Стоян Чомаков. Те познават неговите качества на учител и книжовник и са 
преценили, че той би бил един достоен кандидат за високия епархийски пост.

С избора на врачанския владика Синодът се занимава отново след триме
сечно забавяне, което кара врачани да напомнят с писмо да им се изпрати по- 
скоро "архипастирят"60 61 62. На заседанието си на 23 февруари 1873 г. Синодът 
отново разглежда предложенията на епархийския събор, след което единодуш
но избира Аверкий като отговарящ на всички изисквания β1. Той бива повикан, 
за да каже дали приема високия пост. Предупреждават го, че могат да възник
нат мъчнотии с издаването на берата му, а също и при изпълняване на длъж
ността му в епархията и питат дали би ги понесъл. Аверкий отговаря, че приема 
да понесе всички мъчнотии и не може да си представи да се сърди за тях на 
Светия синод, тъй като ако му бъде тежко, то ще е от обстоятелствата. С това 
той приема архиерейския пост, а Синодът въздига по желание на паството 
Врачанската епископия в митрополия.

Подробното проследяване на събитията между издигане на кандидатурата 
на Аверкий за врачански архиерей и ръкополагането му на 26 февруари 1873 г. 
е от значение за правилното разбиране и оценяване на неговото кратко, но 
изпълнено с усилия и напрежение пребиваване във Враца начело на епархията. 
Преди това, макар отдаден на своето просветителско дело, той безспорно се 
е интересувал от развоя на църковната борба. Свидетелство за това е молбата 
му във вече цитираното писмо до Н.Геров от 28 май 1861 г. от Киев: "Моля Ви, 
благоволете да ми отпишете как вървят работите за йерархията." Но едно е да 
се интересуваш от Киев, а съвсем друго да участваш в борбата в Цариград 
или в някой епархийски град в Българско. До ръкополагането си Ав.Петрович 
не само не е заемал някакъв отговорен църковен пост, но и почти няма практика 
като свещенослужител. А новото му положение неизбежно поставя пред него 
високи изисквания не само като църковен йерарх, но и като централна 
политическа фигура на българската общност в епархията. В обстановката на 
изострен сблъсък на интереси между българската народност, представлявана 
от Екзархията, Вселенската патриаршия и турската власт от новия митрополит 
са се изисквали както борбеност, така и дипломатически талант и опит в 
решаването на сложни обществени казуси.

Но Аверкий вярва в себе си и е решил, че е време и той да заеме едно 
подобаващо на неговото образование, културно равнище и принос за просвеще
нието на народа му положение в пробудилото се отечество. От своя страна то 
би му позволило да бъде още по-полезен за делото, на което е посветил живота 
си. Затова веднага след получаването на берата през март същата година той 
заминава за епархията си и на 5 април, преди Великден, е тържествено посрещ
нат във Враца от повече от 20 000 души от града и околните села ег. Новият

60 Пак там, зае.55, 3 февр. 1873.
61 Пак там, зас.61,23 февр. 1873.
62 К и р и л, патриарх български. Екзарх Антим (1816-1888). С., 1956, с.608. Настр.540 се среща 

името на о. Аверки Зографски, който на стр.897 в именния показалец към книгата е представен 
така: "Аверкий Петрович Зографски, после Врачански митрополит". Това е погрешно. Смесени са 
двама духовници с едно и също собствено име. Ав.Петрович никога не е имал нещо общо със
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владика веднага се заема да обиколи епархията и да се запознае със състоя
нието на училищата и църквите. На 23 април той пристига в Плевен, където 
също му било устроено внушително посрещане от българското население. На 
29 с.м. той служи в църквата "Св. Параскева" и от олтарните двери произнася 
слово, което харесало на общинските първенци. В дописка до в. "Право" те из
казват надежда, че новият владика ще помогне за уреждането на училищата* 63.

И с това "звездният миг” на Аверкий като врачански владика е вече отминал. 
Ето как Д.Йоцов, авторът на "Културно-политическа история на Вратца" описва 
и обяснява по-нататъшното развитие на събитията около новия владика: "С 
пристигането си във Враца Аверкий се показал нетактичен и почнал да вербува 
послушен антураж, т.е. да си създава привърженици между еснафите и това 
стигало да разпали у по-първите хора огънят срещу всеки натрапник отвън. 
Същото станало с Аверкий и в Плевен и тогава врачаните енергично поискали 
от Екзархията вдигането на Аверкий."64 65 Като че ли познатият ни родолюбец и 
възрожденец идеалист със стъпването си на митрополитския престол изведнъж 
се е преобразил в напорист интригант, чиято единствена грижа е създаването 
на собствена партия от поддръжници на властническите му амбиции.

Но да видим как представя нещата историкът на Плевен, другото епархийско 
средище, Ю.Трифонов66. Действително и тук се стигнало до конфликтна ситуа
ция. Съществуващите недобри отношения между учителите се разпространили 
и сред учениците, а оттам довели до изостряне на противопоставянето между 
двете "партии" в общинската управа -  чорбаджийската и еснафската, "старите" 
и "младите". Аверкий изглежда не е могъл да се ориентира достатъчно бързо 
в сложната обстановка и скоро станал омразен на "старите", без това да го 
предпази поне от незаслужени нападки, а и клевети от страна на "младите". 
Възникването на това неблагожелателно отношение от страна на младите 
Ю.Трифонов обяснява така: "Следвалите в чужди училища вече се връщали, 
но не намирали подходна работа; някои от тях очаквали учителски места, а 
такива нямало или се заплащали недостатъчно. Понеже владиката стоел начело 
на църковно-училищните работи, недоволството на заинтересуваните и на тех
ните роднини и приятели се насочвало към него. Някои чакали от него да съз
даде някакви нови условия за просветна дейност, което той не можал да стори. 
На мнозина от младите чисто църковната дейност на новия епископ се струвала 
за съвсем маловажна: те чакали от него да се занимава с училищни работи, 
да закриля народа срещу потисничества, да се застъпва за него пред турските 
власти, като че той имал кой знае каква власт; а той си бил духовник от стар 
тип, който милеел и за народа, но турил църковните си длъжности на пръв 
план", една трудно приемлива характеристика след всичко, което вече знаем 
за Аверкий. След всичко, което знаем за Аверкий, ни е трудно да приемем 
определението "духовник от стар тип” . В Плевен се твърдяло и това, че влади
ката опропастил градските училища и причинил раздор между първенците,

Зограф, нито с дейността, с която се е занимавал и с която е споменат в книгата Аверкий Зографски 
Γрешката е вероятно на съставителя на показалеца.

63 Ю. Т р и ф о н о в. Цит.съч., с.326.
64 Д. Й о ц о в. Културно-политическа история на Вратца. Т.1. С., 1937, с.151.
65 Ю. Т р и ф о н о в. Цит.съч., 326-328.
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докато в действителност училищата били сравнително добре устроени, а раздо
рите между първенците си ги имало и преди. Все пак тук Аверкий не бил лишен 
и от поддръжници, на първо място в лицето на влиятелния Маринчо Петров, 
който, опирайки се на еснафите, си бил осигурил мнозинството както в общин
ския, така и в новоучредения епархийски съвет. При това положение, един 
закален в политическите борби човек вероятно би имал достатъчно изгледи 
да издържи на началното противопоставяне и с течение на времето, доказвайки 
себе си да се утвърди не само като църковен, но и като просветен и политически 
стожер на поверената му от Екзарха общност от сънародници. За съжаление 
опасенията, които последният е изказал в Цариград преди ръкополагането на 
Аверкий, се сбъдват.

Все пак главният сблъсък, който е трябвало да изтърпи новият владика, става 
в епархийското седалище Враца. Врачанската епархия и тамошната църковна 
община имат с какво да се похвалят в борбата за отхвърляне на гръцкото цър
ковно владичество и за самостоятелна българска църква. Както пише П.Ников, 
именно там е отбелязано първото движение против гръцки владика с цел той 
да бъде заменен с българин66. Още през 1820 г. се започнало вълнение между 
местното българско население срещу гръцкия владика Методий, начело на 
което застанал врачанския чорбаджия, търговец и промишленик Димитраки 
Хаджитошов. Няколко години по-късно той заплаща с главата си за този свой 
смел опит. По-късно, когато борбата взема масов характер, врачани също се 
обявяват в подкрепа на цариградските дейци. Но още през 50-те години по 
времето на гърка Доротей, от когото впрочем врачани са били доволни, и после 
през 60-те години, когато владика във Враца е българинът Паисий, се споменава 
името на тукашния първенец Николчо Занкин като човек, който предизвиквал 
конфликти с епархийските архиереи. Резултатът е, че след свалянето на Паисий 
през 1868 г., та чак до избирането на Аверкий през 1873 г. епархията се управ
лява всъщност от него 67. В книгата на Д.Йоцов има едно особено характерно 
изказване, запазило се в записки на бащата на Йоцов. Изказването -  оценка 
за поведението на Аверкий -  е на първия от първите във Враца Н.Занкин: "Него
вото държане не ни се хареса. Умен може да е тоя владика, но няма усет да се 
разбере с нас и да бъде наш приятел. Мъчно ни е, че трябва и него да под
гоним заради това му господарствено държане, на каквото ние не сме навик
нали да се подчиняваме..."68 Очевидно е, че за местните първенци с тяхното 
самочувствие на управници Аверкий е трябвало да служи по-скоро като оръдие, 
отколкото като олицетворение на авторитет и водачество.

Най-пълна и обективна оценка за развитието на събитията по време на преби
ваването на Аверкий във Враца ни дава Патриарх Кирил69. Още през пролетта 
на 1873 г. на епархийско събрание бил приет "Привременен устав на богоспа- 
саемата Врачанска епархия", който силно ограничавал свободата на действие 
на владиката -  дори за обиколките му из епархията се изисквало разрешение

66 П. Н и к о в. Възраждане на българския народ. Църковно-национални борби и постижения. С., 
1971, с.65.

87 К и р и л, патриарх български. Цит.съч., с.608.
68 Д. Й о ц о в. Цит.съч., с,152.
89 К и р и л, патриарх български. Цит.съч., 609-611.
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на съответната община. Синодът в Цариград окачествил устава като противен 
на църковните канони и обичаи, Екзархийския устав и берата на владиката и 
се учудил как той се е съгласил да го приеме. По-сериозна помощ за преодоля
ване натиска на общинарите обаче не му била оказана. А такава явно е била 
необходима, тъй като не само старите чорбаджии, но и младите общественици 
начело с Иван П. Славейков, които били и автори на ограничаващия устав, 
имали претенции за решаващ глас в делата на епархията. Независимо от това 
владиката клонял към тях и това направило конфликта със старите общинари 
неизбежен. А те имали добри връзки с турската власт и това в края на краищата 
се оказало решаващо за по-нататъшния злощастен за Аверкий ход на събитията.

Патриарх Кирил описва различни случаи на негова намеса, по принцип напъл
но оправдана, но както изглежда, поради неопитност и лоши съвети, непреме- 
рена като изпълнение и поради това с по-скоро отрицателен ефект върху дели
катното равновесие между властта и българското население. Така например 
той се опитал да се противопостави на поведението на момичета, които рабо
тели по турски чифлици и не се омъжвали, а заживели с турци. Това предизвик
вало негодувание сред селяните, които искали от църковната община да се 
намеси и накара родителите им да не допускат подобно поведение. Аверкий 
афоресал семейства на такива моми, а самите тях, чрез местните свещеници, 
се опитал да принуди да се откажат от потурчване чрез затваряне.

Ето как са представени тези събития от двама видни участници в тях. В 
писмо до Синода митрополит Григорий Доростоло-Червенски, чието седалище 
е в Русе, обяснява,че четиримата афоресани от Враца си заслужавали наказа
нието. Те обаче успели да отнесат въпроса до валията в Русе, а след това 
дори до великия везир. Той поискал от Григорий да вдигне афоризмото, но 
владиката отказал. Григорий съветва Синода на случката във Враца да се 
обърне сериозно внимание, тъй като правителството може да направи погрешно 
заключение за владиците 70. Съвсем скоро след това Синодът разглежда и 
писмото на Аверкий Врачански по същия въпрос 71. В противовес на опитния 
Григорий, който си дава ясна сметка за значението на добрите отношения на 
Екзархията с гражданската власт, Аверкий се оплаква, че тя се меси в духовните 
епархийски дела, които принадлежат собствено нему. В Пастирската си грижа 
да възвиси повереното му паство в религиозно, нравствено и умствено отно
шение той полагал голямо старание да се отварят в епархията му училища и 
църкви и да се изтребват суеверията и лошите нрави. С тая грижа и по просбата 
на християните той обърнал внимание и върху ония, които живеят разпуснат, 
безчестен живот. Много от тях се покаяли и той ги опростил, но някои упорствали 
и каймакаминът, който никак не се грижел за управлението и бил противник на 
общината, а поради това и на владиката, накарал някои от тях да ПОДЗДЗТ 
оплакване до него, че по нареждане на негово преосвещенство свещеник тръг
нал по селата и насилствено карал моми да се омъжват. Това прошение заедно 
с още едно каймакаминът изпратил на русенския валия за разглеждане. Най- 
после, в писмо от 2 март 1874 г. Григорий Доростоло-Червенски отново инфор

70 АЦИАИ. Священний кодик, зае.150, 18февр. 1874.
71 Пак там, зае. 152, 23 февр. 1874.
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мира и съветва Синода във връзка с тези инциденти 7г. Той е на мнение, че 
това изостряне на отношенията е произлязло от неразбирателството между 
владиката и гражданската власт и между християните и мюсюлманите като 
цяло, причинено от интриганти, които не назовава изрично. От разговорите си 
с валията по въпроса той стигнал до заключението, че ако Екзархията отзове 
временно Аверкий и същевременно прати човек в епархията да уталожи духо
вете, всичко би могло да се поправи и в подходящ момент Аверкий да се завър
не на своя пост.

Прави впечатление, че докато Григорий обяснява възникването на конфликта 
с действията на интриганти, Аверкий хвърля вината за това, съзнателно или 
несъзнателно, изцяло върху каймакамина пияница. Малко преди това, разсъж
давайки как да постъпят с Аверкий, в Синода си спомнили, че при д-р Ст.Чома- 
ков са идвали двама учители от Плевен, които съобщили, че владиката е бил 
наклеветен пред представителя на властта, че бил от Комитета72 73. Известно е, 
че тъкмо по това време, непосредствено след процеса срещу В.Левски и спод- 
вижниците му, това е било много тежко обвинение в очите на турската власт. 
Времето, по което то е отправено обаче, само свидетелства за неговата клевет
ническа същност -  епархийската година на Аверкий Врачански е година на 
почти пълно затихване на революционната дейност след трагичния край на 
процеса. От друга страна, съществува бързо възникналата и твърда опозиция, 
която се формира срещу новия владика от средите на "старите" в общините на 
Плевен и особено на Враца. Поради това не без основание може да се предпо
ложи, че авторите на интригите срещу него пред властта са били от същите 
тези среди, а целта им е била да го отстранят, за да могат несмущавано да 
управляват сами общините, а чрез тях и епархията. Изглежда обаче, че във 
Високата порта са оценили неправдоподобността на този донос, тъй като в 
нареждането на Министерството на външните работи от 27 януари 1874 г., с 
което се изисква уволняването на Аверкий Врачански, като мотив се изтъкват 
само действията му спрямо момите, които не искали да се омъжват74.

Още тогава Синодът взема решение Аверкий да бъде повикан в Цариград, 
като мнимо изпълнение на нареждането на министъра и за да го разпитат по 
възникналия конфликт. Изпълнението на това решение се забавя, но все пак в 
края на март 1874 г. той е вече в Цариград 75. Там той опитва да се защити 
пред Синода, но натискът на правителството продължава и в края на краищата 
той приема съвета да си подаде оставката "по причина на тамошния климат, 
който вредил на здравето му". Това станало на 9 ноември 1874 г.76 Работите в 
епархията не тръгнали по-добре и при наследника на Аверкий Константин, който 
срещнал отпора на общинарите срещу опита си да прегледа сметките на общи
ната относно църковните приходи. С това и на него било показано, кой ще 
упражнява и занапред истинската власт в епархията. Архиерейският наместник, 
който имал по-друг нрав от Аверкий, не пожелал да приеме налаганото му

72 Пак там, зас.155, 6 март 1874.
73 Пак там, зас.153, 24 февр. 1874.
74 Пак там, зае.146, 30 ян. 1874.
75 Пак там, зас.159, 29 март 1874.
78 Ю. Т р и ф о н о в. Цит.съч., с.329.
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унизително положение, преместил се в Плевен и помолил да бъде освободен 
от длъжност 77.

Приключвайки с този кратък, но бурен период от живота на Ав.Петрович, 
иска ми се да приведа още две оценки за него и дейността му от онова време. 
Първата е дадена в антрефиле в Каравеловия вестник "Независимост", в броя 
от 23 март 1874 г., по времето, когато Аверкий е трябвало да напусне Враца и 
да се отправи за Цариград да дава обяснения. Антрефилето, което очевидно 
представлява редакционна обработка на две отделни кореспонденции от Бъл
гарско, се занимава основно с поп Кръстьо от Ловеч, обявен още по-рано за 
предател на Левски. В този контекст Аверкий е включен по следния начин 
(цит. по Д.Панчовски 78): "Трябва да ви кажа и това, че той (поп Кръстьо -  б.а., 
К.Х.) са не покорява даже ни на епископът си; а дядо Аверкия има доста причини 
да мълчи и да са потая. А ще ли народът ни да търпи тие изроди още дълго 
време?" Какви са причините за "мълчането" и "потаянето" на владиката научава
ме в края на антрефилето, в който очевидно се предават сведения от друга 
кореспонденция: "Други новини. В последните няколко месеца само из врачан
ско окружие са потурчени пет момичета. А какво прави владиката ни? -  Той 
приследова някакви си атеисти, които уж биле наводниле отечеството ни и 
които грозиле и на православието ни, и на народността ни. Вижте му умът, та 
му кройте аба!" За съжаление, не можах да намеря нещо по-точно по въпроса 
за "атеистите", но по този за потурчването на момичета вече знаем, че нещата 
стоят диаметрално противоположно на твърдението на кореспондента. Що се 
отнася до "непокоряването" на поп Кръстьо, може само да се каже, че по 
никакъв устав не следва да се изисква от един ловчански поп да се подчинява 
на врачанския владика. От някои допълнителни сведения, приведени в книгата 
на Д.Панчовски, може да се направи заключението, че свързването на врачан
ския владика с поп Кръстьо е направено от редакцията на "Независимост" с 
оглед съобщеното във втората кореспонденция. А от неверността на обвине
нията към Аверкий можем да почувстваме как лесно може да бъде очернен 
несправедливо един човек в очите на обществото с леката ръка на идеологизи- 
раното вестникарство.

Ето сега и втората оценка за Ав.Петрович, направена малко по-късно през 
същата 1874 г. от секретаря на Екзарха Георги Тишев, който несъмнено е имал 
възможност непосредствено да го опознае: "Да се чуди и мае човек с неопит
ността и несъобразителността на тая добра душа, почтен, искрен и ревностен 
старец"79.

След подаване на оставката си в края на 1874 г. по настояване на правителст
вото, което обаче и след това продължава да държи неговото дело по обвине
нията от време на пребиваването му във Враца неприключено, като средство 
за натиск върху Екзархията, Ав.Петрович бива назначен за предстоятел на 
българската църква "Св. Стефан" в Цариград80. Колко точно е останал на този 
пост не можахме да установим, но изглежда не е било дълго. В броя си от 25

77 K и р и л, патриарх български. Цит.съч., 612-613.
79 Д. П а н ч о в с к и. Последните дни на Васил Левски. С., 1990, 422-423.
79 К и р и л, патриарх български. Цит.съч., с.612, под линия.
90 Пак там, с.611.
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май 1875 г. в. "Ден" пише, че "...станала някаква дисгармония в нашата черкова 
на фенер. Причината на тая дисгармония е бил, както казват, преждебившия 
врачански владика, който показва голямо невежество в черковния ред."81 Как 
всъщност са били работите и кои са били тези, които "казват" не може да се 
установи, но в по-късни сведения името на Ав.Петрович никъде не се свързва с 
църквата "Св. Стефан". От в. "Неточно време" научаваме, че Аверкий е бил меж
ду кандидатите при избора на владика за Скопската епархия, но без успех 82. 
Вероятно, както и през 1877 г., когато същата епархия е отново без архиерей и 
името на Аверкий отново се споменава като възможен кандидат за нея или 
също свободната Видинска епархия, съществена причина за отклоняването 
му е била съпротивата на турската власт. Тя е имала интерес да държи някои 
епархии в неустановено положение и да подхранва надеждите на гръцката 
църковна йерархия, а с това и враждата между нея и българското духовенство.

Положението на владиката в оставка се влошава все повече. На заседанието 
на Смесения екзархийски съвет на 2 декември 1875 г. се повдига въпросът на 
Аверкий и Партений (Нишавски, който е в същото незавидно положение -  б.а., 
К.Х.) да се плаща нещо, тъй като били "в голямо утеснение"83. Взема се решение 
на двамата да се плащат по 10 лири месечно. Изглежда изплащането се е 
забавило и на 20 януари 1876 г. Аверкий се явява лично пред съвета с молба 
или да бъде наредено да се събере владичината му (за времето, когато е бил 
във Враца), или "да му се каже поне да търси препитанието си 84 85. След няколко 
дена, на поредно заседание на Смесения съвет се прочита писмо на Аверкий, 
в което той излага оплакването си от Екзархията, т.е. от Екзарха, че не е настоя
ла за оправданието му пред турската власт, не се е погрижила за събиране на 
владичината му и за издръжката м у86. От разискванията в Съвета става ясно, 
че причина за неговото тежко материално положение е липсата на каквито и 
да е постъпления от бившата му епархия за 1874 и 1875 г. На заседанието от 
26 февруари 1876 г. на съвета Панарет Пловдивски напомня да се дават редовно 
на Аверкия определените за издръжка пари и казва, че последният бил много 
обиден от това, че при последното му идване в съвета Груев (най-вероятно 
Георги Груев, брат на Й.Груев, по това време секретар на Екзархията) го обви
нил, че лъже. Съветът признава справедливостта на оплакването и решава 
парите да се предават на ощетения владика лично от Екзарха 86. Малко по- 
късно, през пролетта на 1876 г. в. "Век" пише, че разполага с документи, от 
които се виждало, че Аверкий Врачански е невинен и е пострадал вследствие 
несправедливост и клеветничество. Не се знаело какво мисли Екзархията, но 
било жалко мъж като него да стои без работа и лишен от поприще, в което да 
развие деятелност с архиерейската си ревност 87.

Така изглеждат нещата, гледани от страната на пострадалия. Не е било 
лесно обаче и положението на Екзархийския съвет и особено на неговия пред

81 Ден, г.1, бр.26, 26 май 1875..
82 Неточно време, г.Н, бр.14,17 май 1875.
83АЦИАИ. Протоколи на Смесения съвет (1875-1878), зае.195, 2 дек. 1875.
84 Пак там, зае.209, 20 ян. 1876.
85 Пак там, зае.216, 6 февр. 1876.
86 Пак там, зас.221,26 февр. 1876.
87 Век, г.Ш, бр. 13, 27 март 1876.
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седател Екзарх Антим, върху чиито плещи лежи основната отговорност за укреп
ването на очакваната с толкова надежди от българите самостоятелна църковна 
институция. Съвсем скоро се оказва, че турското правителство има свои разби
рания за тази самостоятелност, а и достатъчно средства за ги осъществи на 
практика. Така, докато младата Екзархия изпитва остра нужда от образовани 
и дейни духовници, които да възглавят причислените към нея епархии и да 
способстват за превръщането им в опора на националното съзнание, владици 
като посочените двама се държат в Цариград като заложници с неясни, недо
казани, но и неотхвърлени от съд обвинения и в тежест на нейния далеч не 
богат бюджет. Допълнителни и съвсем не малки затруднения предизвикват 
стремежите на българските първенци по места, имащи в ръцете си властта в 
църковните общини и решени да я запазят за сметка на авторитета на новоназ
начените български архиереи. Вече видяхме как се развиват работите във Враца 
по времето на Аверкий, както и след неговото заместване с архимандрит Кон
стантин и този случай съвсем не е изключение. И въпреки всичко това, може 
би като реакция на писаното във "Век" на 20 април 1876 г., в Смесения съвет се 
обсъжда възможността да бъде убедена общината във Враца да приеме отново 
Аверкий с мотива, че той има "добри духовни качества", а му липсва все още 
само "гражданска опитност"88. Но на същата дата започва Априлското въста
ние, което силно променя обстановката както по места, така и в центъра, в 
Цариград. Във Враца променените обстоятелства способстват за укрепване 
на положението на Константин и той не пропуска да ги използва и да се утвърди 
начело на епархията чак до края на живота си през 1912 г.

А за Аверкий остава да се примири с незавидната съдба на архиерей "от 
запаса", и то при тежки условия на съществувание. При разследването след 
идването му в Цариград той не е приел отправените му обвинения явно със 
съзнанието, че подбудите на действията му са били безукорни. Твърде вероятно 
е още тогава в него да е останало чувството, че е бил изоставен и 
несправедливо пожертван, което през месеците и годините след подаването 
на оставката му е имало поводи да се засили. Засилва се гнетящото състояние 
на пренебрегнатост и липса на перспектива, и то когато немладият вече 
духовник е смятал, че е намерил мястото, което съответства на възможностите 
му и което ще му позволи да вложи в пълна мяра силите и знанията си за 
напредъка на народа си.

Това са най-вероятно причините, които са го накарали да се отзове на пока
ната за подкрепа на "партията", бореща се за свикване на църковно-народен 
събор и отстраняване на Екзарха. В едно изложение до епархиите от лятото на 
1876 г., съставено от д-р Ст.Чомаков и негови съмишленици, се внушавало, че 
Екзархът е излязъл от правилния път и понеже четиригодишният му мандат 
бил изтекъл, трябвало да се свика събор, "който да поправи изкривеното и да 
нареди съгласно Устава потребното."89 А "изкривеното" било представено в 
наистина мрачни краски: в Екзархията "ни закон бил почитан, ни Синодът, ни 
Съветът се събирали на заседание. Всичко било в ръцете на Антима. Той бил 
причината за всички злини, които в последно време са сполетели Екзархията."

88 К и р и л, патриарх български. Цит.съч., с.613.
09 Пак там, с.737.
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Под този документ сложили подписите си и Аверкий Врачански, и Дамаскин 
Велешко-Струмишки (също прогонен от епархията си от общинските първенци 
-  б.а., К.Х.), което трябвало да предаде по-голяма достоверност и тежест на 
изложеното. Тук не е мястото да се впускаме в анализ на действителното 
състояние на нещата по това време в Екзархията, но впечатлението от запозна
ването с протоколите на Смесения съвет не подкрепя тези обвинения. Те по- 
скоро представят Екзарха като човек, попаднал между чука на непомерните 
очаквания и изисквания на българските общини в епархиите и наковалнята на 
турската власт, която е в състояние да парира неговите инициативи и непрекъс
нато го прави. Но явно и това не й е било достатъчно и няколко месеца по- 
късно, на 7 март 1877 г., министърът на външната работи Савфет паша заявява 
пред поканените специално от него членове на Синода и Аверкий, че Антим I 
не се ползва повече с доверието на султана и трябва да се оттегли от екзар
хийския престол90. Пет дена по-късно това вече е факт. Приведохме този случай 
не толкова като упрек към дълбоко наранения Аверкий, а като пример за парти- 
занството, което слага отпечатък още от началото на нашия възраждащ се 
обществен живот. То увлича в една острастена и вредна за общото национално 
дело борба дори доказали своята нравственост и родолюбив личности като 
Аверкий Петрович.

И по-нататък сведенията за живота и дейността му са оскъдни. На заседа
нието на Смесения съвет от 26 август 1877 г. Ст.Чомаков поставя въпроса за 
назначаването на Аверкий евентуално в Скопска или Видинска епархия91. Екзар
хът, сега това е новоизбраният Йосиф I, отговаря, че е говорил за доведените 
по заповед в Цариград владици да бъдат простени, но отговорният министър 
все казвал, че ще види, и работата тъй си оставала. Това е един пример за 
еластичния, но непробиваем отпор, с който висшата турска власт е срещала 
молбите на българския Екзарх, на стария, а също и на новия, оставайки главен 
печеливш от междуособните борби на поданиците си. На същото заседание 
на Съвета се дава още един, последен път характеристика на Аверкий. Членът 
на Синода Григорий Доростоло-Червенски казва, че той бил наистина учен 
човек и можел да изпълнява превъзходно религиозните си длъжности, но за 
управлението на Скопската епархия се изисквало нещо повече. Имало нужда 
от човек, който постоянно да се бори с интригите на гръцкия митрополит и да 
защитава народните нужди пред местните власти. И заключава: "Г-н Аверкий, 
който е добър в други отношения, по злощастие не може да задоволи послед
ните требования."

През същата 1877 г. в Цариград излиза нова книга на Ав.Петрович "Общий 
религиозен философский преглед на истинността на християнската религия", 
като в края й се отбелязва, че предстои излизането и на други книги на автора 
на християнски религиозни теми. Ав.Петрович отново се е върнал към своята 
изконна мисия на просветител и наставник на своя народ. За съжаление, предва
рително оповестените книги остават неиздадени.

В началото сме на 1878 г. На заседание на Екзархийския съвет на 6-ти януари 
митрополит Григорий брои на екзархийската каса сума срещу даждието на

90 3. М а р к о в а. Българската екзархия. 1870-1879. С., 1989, с.159.
91 АЦИАИ. Протоколи наСмесения съвет (1875-1878), зае.254, 26 авг. 1877.
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Търновска епархия с условие парите да се раздадат на няколко лица като зап
лата за декември. Между изброените е и "негово високопреосвещенство г-н 
Аверкий бивший Врачански."92 Следващото заседание е на 11 януари 1878 г. и 
на него Аверкий не е споменат. Но на заседанието на 27 януари 1878 г. Екзарх 
Йосиф съобщава, че хазайката на починалия архиерей Аверкий моли стаята 
му да се опразни и да й се плати наема 93. Донасят сандъчето и чантата на 
покойния, които се отварят пред присъстващите. Налице са няколко полици, 
460 гроша пари и един сребърен часовник. Така прозаично звучи последният 
акорд от житието на този заслужил български родолюбец. Той напуска този 
свят дълбоко огорчен, но неразколебан в своята мисия в служба на народа си.

Както личи от една дописка във в."Новини"94, Аверкий Врачански заедно с 
други митрополити на Екзархията е бил погребан в двора на българската църква 
в Цариград. Във връзка със започване строителството на новата, желязната 
църква през 1890 г., костите са били извадени и съхранени. По-късно, при осве
щаване на новата църква през 1898 г., те са били включени в литийното шествие 
и след това внесени в църквата. Може би костите на Аверкий Врачански и сега 
се съхраняват там.

AVERKII PETROVICH -  A BRIGHT FIGURE FROM
THE BULGARIAN NATIONAL REVIVAL

K o n s t a n t i n  H a m a m d j i e v

Averkii Petrovich was one of the figures who distinguished themselves in the field of edu
cation during the mature period of the Bulgarian national Revival. From his youth to his death 
he devoted himself with consistency and zeal to the modernization of the Bulgarian society 
that had lagged behind owing to the centuries long isolation from the development of Europe. 
A.Petrovich was born about 1829 in Sopot at the foot of the Stara Planina Mountains. Very 
young he became a monk at the Sopot monastery, and in 1845 entered the Belgrade semi
nary. During his studies in Belgrade which he successfully ended in 1848 he translated two 
Serbian books. After his return to Sopot, without leaving the monastery, for a few years he 
worked as teacher in the school there and continued to translate books. In 1858 A.Petrovich 
left for Kiev and joined the Kiev Theological Academy. Four years later his thirst for knowl
edge led him to Dresden where he studied German and French and continued to occupy 
himself with literature. In 1865 Petrovich went again to Belgrade and afterwards to other 
Serbian towns where he worked as a school master and continued to translate. At that time 
he did not dare to return to his motherland, fearing persecution by the Patriarchate of 
Constantinople. In 1872, after a prolonged struggle, the newly established Bulgarian Exarchate 
began to function and A.Petrovich was elected Metropolitan of the Vratsa diocese. Unfortu
nately he soon clashed with the contradictory interests of the Turkish administration and the 
Bulgarian church community. Although highly educated, he lacked the practical skill to over
come complicated political situations. This compelled him after one year to hand in his resig
nation and to return to Constantinople. There for another few years he engaged in ecclesias
tical and literary work, and died in early 1878, only months before the establishment of the 
new Bulgarian State.

92 Пак там, зае.274, 6 ян. 1878.
93 Пак там, зае.276, 27 ян. 1878.
94 Новини, г.1, бр.11,6 дек.1890.
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Извори

НЕПУБЛИКУВАНИ ПИСМА НА ПЬОТР ВЛАДИМИРОВИЧ АЛАБИН 1

Й о р д а н  Ц е н о в ,  Т е о д о р а  У з у н о в  а, М а я  Ц е н о в а

За българската общественост, включително за научните среди, остана неиз
вестно едно голямо културно събитие, протекло преди няколко години в гр. 
Самара -  Русия.

Отнася се до честването на 170-годишнината от рождението на "Легендарния 
самарец Пьотр Владимирович Алабин" (29 авг.1824 -  10 май 1896). Ето някои 
документирани факти. На 30 ноември 1992 Администрацията на Самарска 
област постановява: "Обявява 1993 г. за година на П.В.Алабин". Юбилейното 
честване е от 10 до 29 септември 1994 г. Под мотото: "Той е правил за вас 
добро преди 100 години -  спомнете си за него днес!" се провежда тридневна 
международна научно-практическа конференция "Втори Алабинови четения"1 2. 
Тук ще цитираме първите редове от написаното за случая от проф. Пьотр Сера- 
фимович Кабитов: "Във всички времена Русия е била богата на талантливи 
хора. Към тях несъмнено принадлежи и Пьотр Владимирович Алабин, включен 
някога от съвременниците си в плеядата на прогресивните обществени деятели 
на Русия от втората половина на ΧΙΧ-το столетие, а в съветско време незаслу
жено забравен. А наистина, той бил действително разностранно талантлив 
човек..."3

"Руската литература може да се надява да намери в този юноша забележи
телно дарование!" Тази оценка на редакцията на популярния вестник "Санкт- 
Петербургски ведомости" се отнася за П.В.Алабин, който произнесъл прощал
ната реч от името на завършилите Петербургското търговско училище през 
1842 г. През 1888 г. М.И.Семевски, издател-редактор на историческото списа
ние "Русская старина" помества между имената на 850 души в албума "Знако- 
Mbie" автобиография и автограф на П.В.Алабин. През 1893 г. името на П.В.Алабин 
е сред двестате имена в необикновения "Речник-албум на руските дейци от 
XIX в.", издаден от П.Мартянов с мото: "Цветът на нашата интелигенция."

1 Отнася се до писма на П.В.Алабин, съхранявани в Български исторически архив (БИА) на Народна 
библиотека "Св.св. Кирил и Методий" (НБКМ) -  София, ф.35, ф.111 и ф.300. Архивът на Народна 
библиотека "Иван Вазов" -  Пловдив не сме преглеждали.

2 По-подробно за честванията вж: НБКМ, БИА, кол.88, акт № 7, 6 юли 1995 г.; и общо за П.В.Алабин: 
Й. Ц е н о в. Знамето и Губернаторът. С., 1997, 71-132.

3 П.С.  К а б н т о  в. Петр Владимирович Алабин. Самара, 1993, юб.изд., с.З.

Исторически преглед, кн. 1-2/1999



Към писма на П. В. Алабин и писма до него, като документи свързани с нашата 
културна история (История на Народната библиотека), се е обръщал още през 
1912 г. Вельо П.Крапевски \  По-късно, през 1952 г. Иван Панайотов 4 5, тогава 
завеждащ архива на Народната библиотека, използва две писма в интервал 
от 17 години. Недоумение в неговия материал буди изразът "неизвестно за 
сега писмо" (с.190). Архивът на Марин Дринов (ф. 111) е предаден в БИ А на 
НКБМ през 1910 г., вт.ч. и писмата на Алабин, следователно те са били извест
ни.

Документи, свързани с името на Алабин, са публикувани в "Известия държав
ни архиви" кн.ЗЗ и кн.366. В тритомника "Освобождение Болгарии от турецкого 
ига"7 са включени документи, съхранявани в Централния държавен архив, 
СГОДА, ф.1 к, оп.1 и оп.2 8.

Писмата, които предлагаме тук, са останали досега извън погледа на българ
ските историци. В "Обзор на архивните фондове и колекции..." на Народната 
библиотека само се отбелязва наличието на такива писма. В ръкописна бележка 
на научен сътрудник, работил с ф.300, където са писма на Алабин до Д.Карам- 
филович, е отбелязано: "Съобщения от личен характер, които обясняват неговото 
(на Алабин -  б.а., Й.Ц., Т.У.) поведение в последно време" -  оценка, която 
според нас е неприемлива9.

Включените в публикацията писма, с изключение на едно, обхващат къс пе
риод от време (от май 1878 до май 1879 г.)10, но наситен с бързо протичащи 
събития от нашата история: изграждането на административен апарат в освобо
дените области, отношенията със сърбите, претендиращи за територии, бежан
ският въпрос след решенията на Берлинския конгрес, Кресненско-Разложкото 
въстание и др. Към тези проблеми имат отношение авторът на писмата П.В. Ала
бин -  губернатор и екс-губернатор на областта, както и адресатът М.Дринов -  
вице-губернатор, завеждащ духовните дела, председател на библиотечния 
комитет и явно "душеприказчик на Алабин". Макар че нямаме възможност да 
обвържем писмата с отговорите на Дринов, от "личните" писма проличават 
отношенията на духовна близост и душевна взаимност, както и изключителната 
сърдечност от страна на Алабин.

Няколко от писмата са "служебни": две от Алабин -  Губернаторът, две от 
Алабин -  Главен агент на Московското и Петербургското славянско дружество. 
Те са написани на съответните бланки и оформени съгласно съществуващия 
"протокол" за официалната кореспонденция. В това отношение П.В.Алабин е

4 В. П . К р а л е в с к и .  Няколко бележки по възникването на Софийската народна библиотека. -  
Годишник на Народната библиотека за 1912-1913 г. С., 1913, 5-22.

5И в. П а н а й о т о в .  Към историята на държавната библиотека "Васил Коларов1'.-  Известия на 
Държавната библиотека "В.Коларов" за 1952 г. С., 1953,187-198.

6 В. А т а н а с о в а ,  Ст.  Б ъ ч в а р о в  а, Ст.  В л а ш к а .  Из историята на Самарското знаме (1876- 
1880).- Известия на държавните архиви (ИДА), 1977, кн.ЗЗ, 135-148. В тази публикация на с.139 
най-меко казано "недопустимо" е написано" "(п. не се чете)" за: д-р Константин Бонев -  "Старший 
врач болгарского ополчения"; д-р Константин Вязанков -  "Врач З-й дружиньГ, а името на д-р Иван 
Панов -  "Врач 5-й дружиньГ е написано "Попов; В. А т а н а с о в а ,  Ст.  Б ъ ч в а  р о в а, С т. В л а ш- 
к а. Документи за историята на Самарското знаме (1877-1880).- ИДА, 1978, кн.36,179-187.

7 Освобождение Болгарии от турецкого ига. Т.З. М., 1967.
8 Документи от тези фондове публикува Й. Ц е н о в. Цит.съч, 91-96 и др.
9 НБКМ, БИА, ф.300, а.е.1 и 2.
10 Адресатът Марин Дринов заминава отново за Русия през юли 1879 г.
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толкова взискателен и точен, че на бланката на писмото му до Народна библио
тека от 10 февруари 1879 г. думата "московско" е зачеркната. (След речта на 
Ив.С.Аксаков против решенията на Берлинския конгрес той е интерниран, а 
московският клон на дружеството е разтурен -  б.а., Й.Ц., Т.У.).

За разлика от официалните, личните писма на Алабин са написани върху 
най-различни по големина и форма листове, изписани открай докрай. Това спо
ред нас нее неуважение, а доказателство за изключителната близост и равно- 
поставенност между двамата.

Почеркът на П.В.Алабин е труден за разчитане. Почти липсват препинателни 
знаци и много често думите са свързани една с друга. Има много старинни 
изрази и особен, може да се каже "Алабиновски" словоред, често с дълги 
изречения. Неразчетените думи -  главно собствени имена, отбелязваме с точки. 
Писмата се печатат без съкращения и по съвременния правопис в руския език.

№ 1
Писмо на Изпълняващия длъжността Губернатор на София П.ВАпабин, с 
което предлага на проф. Марин Дринов да стане член на Комитета за 

издирване на българи, намиращи се още в заточение

14 май 1878 г., г.София

Признаетея необходимим сформировать особий Комитет, которь/й привел в 
известность веех болгар до сего еще времени находящихея в заточении, сос- 
тавил бь/ им спиеки и соглаено указания полученного из Главной квартири 
передал би таковие списки русскому посольству в Константинополе.

Приступая к откритию такого Комитета в г. Софии под своим председательст- 
вом, имею честь просить Вас, Милостивий Государь, принять на себя звание 
члена оного Комитета и на откритие его пожаловать в час дня 15 сего мая в 
мою квартиру.

И.Д. Софийското Губернатора П.Алабин.

НБКМ, БИА, ф.111, а.е.1, л.32, 33, оригинал, ръкопис, рус.ез.

№2
Писмо на Софийския Губернатор до Вице-Губернатора проф. Марин Дринов 

относно незабавното му отпътуване за гр.Пловдив в разпореждане 
на Императорския Комисар в България

24 май 1878 г., г.София

М.В. Софийский Губернатор, 24 мая 1878 г., № 1715, г.София.
Господину Вице-Губернатору С о ф и й ск о го  са н д ж а к а , профессору Дринову. 
Вследствие полученной мною телеграми генерала Домонтовича 11 покорно *

"  Михаил Алексеевич Домонтович, генерал-майор, началник на канцеларията на Императорския 
комисар; за него вж: М .К о в а ч е в а. Дейността на Михаил Алексеевич Домонтович в България 
1877-1879 г . -  Международни отношения, 1973, № 2.
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прошу Ваше Высокородие немедленно отправится в г.филипополь, где имеете 
явиться, для получения дальнейших распоряжений к Императорскому Российс
кому Комиссару в Болгарии, Князю Дондукову-Корсакову.

И.Д. Губернатора: Алабин. 
Правитель канцелярии -  Гоомов.

Н Б К М , Б И А , ф .111, а.е.24, л.Э, оригинал, ръкопис, рус.ез.

№3
Писмо на П.В.Алабин до проф. Марин Дринов, с информация за събитията в 
София, действията на сърбите в Пирот; синът на П.В.Алабин -  Василий -  да 

бъде включен в новия набор опълчение

1. юни 1878 г., г.София

1 йюня 1878 г., г.София
Верьте или неверьте, Сердечный Марин Степанович, -  Ваша воля, но я не 

могу скрыть от Вас, что отъезд Ваш из Софии был для меня так тяжел и прискор
бен, что я почти ожесточен был против Вас, как будьто Вы были причиной этого 
отъезда! Что делать, так глупо устроена моя натура. Но ради Бога, неподумайте 
чтобы разлука с Вами была для меня лишением по политическим причинам, 
так как в Вас я потерял никем незаменимого служебного товарища и советника. 
Нет, просто непросто, уезжая, Вы увезли с собою клочок моего сердца, а когда 
рвут его хотя и на маленьких кусочках, согласитесь, больно! Без Вас мне стало 
пусто в Софии..., первые дни мне все чего то недоставало, два первые дня 
после Вашего отъезда я не завтракал даже! Все мне казалось авось Вы придете 
и постучите в дверь, как бывало. Вот какая глупость. Разумееться, потом привык. 
Человек та же собока -  повоет первые дни, а потом пойдет легче и легче. Но 
кто скажет можно ли было бы жить на свете, если бы этого собачьего свойства 
в человеческой природе не было. Моя жена приехала с дочерью и, естественно, 
разлука с Вами стала не так тяжела как в первые дни. Может быть сердце, 
болеюще по Вас, проживает, это правда, но так как после зажившей раны 
остается... рубец навсегда, так и в душе моей навсегда сохранится прекрасная 
память о тех днях, которые я прожил с Вами и о тех истинно дружеских отно
шениях, какие между нами установились. Господь с Вами: я очен рад что мое 
пророчество осуществилось, что Вас ставят воглаву народного просвящения в 
Болгарии. Конечно, этому делу никто больше Вас не сможет принести ПОЛЬЗЫ 
и если новое Начальство сумеет и для других высших постов края подобрать 
так отвечающих делу людей, то словно исполнит свою задачу к чести России. 
Вчера весь день просидел в суде по делу об офицере ударившем Клучана. 
Прокурор говорил очень хорошо, наш Гпинский очень плохо, однако суд пос
тупил превосходно: в виду возбужденного сомнения в умственных способностях 
преступника, признав факт совершенного ими преступления, суд постановил 
отдать его на 6 м[еся]цов на испытании в лечебницу душевных больных. Думаю, 
что Вы интересуетесь чем кончилось дело в Брезе. Слава Богу благополучно:
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в человек зачинщиков выдано; 11 человек новобранцев присланы и я их сегодня 
свидетельствую в воинском присутствии, беглык уплатили, оружие выдали, но 
главное, по милости Божией: ни одной капли крови не пролито, ни одной жизни 
в деле не употреблено. Напишите, что узнали о направлении наши начальств 
относительно сербской истории и Пироте, с братьями, отойдут ли к нам. Как 
Вы устроились, не пойдете ли вправду на конференции. Кланяйтесь Иванову. 
Пошлите мое письмо на почту и если Вы знакомы с Давидовым 12, то, пожа
луйста, отдайте ему прилагаемое письмо лично и замолвите слово в пользу 
того, о чем прошу, а прошу его взять моего старшего сына в ополчении, он 
ротмистр, отлично знает службу и любит ее, будет полезен, смею уверить, 
особенно, если будет сформирована кавалерия. Напишите что скажет. А незна
комы, так просто отошлите ему письмо. Душою и сердцем Вами преданный 
Алабин.

ПП. Ужасно интересное письмо получил от И. Аксакова. Вероятно приеду сам 
в филип[ополь]. Тогда привезу прочтем вместе.

Н Б К М , БИ А , ф.111, а.е.24, л .З, 8, оригинал, ръкопис, рус.ез.

№ 4
Писмо на П.В.Алабин до проф. Марин Дринов с подробности за поведението

на "Пиротското началство", упрек към българи, които отказват да заемат 
съответна служба, Македония е откъсната от Санстефанска България

4 юли 1878 г., г.София

Я нев Вас, сердечный Марин Степанович: пользуюсь всяким случаем, чтобы 
сказать Вам хоть несколько слов.

1. Сказали что Загорский утвержден, а доселе нет из управлении ни слов.
2. Крест для Поибрени готов совершенно и получен мною. Напишите чтобы 

за ним..., а не то я отдам его в собор здесь -  пусть храниться в свободной 
Болгарии (подчертано от Алабин -  б.а., Й.Ц. и Т.У.). Как думаете?

3. Пироту было приказано послать в Крагуевац на скупщину представители. 
Таковым выбрали Средковича, который давно уже там.

4. Пиротское начальство заступившее Средковича, прислало мне требование: 
арестовать и доставить в Пироте КоцуГеоргиева, помните, Пиротското главного 
кмета, который будто бы бежал из Пирота и захватил общественные деньги, в 
которых не дал отчета.

Вот молодцы-то. Они его сейчас на цепь посадят. А меня то в какое положение 
ставят. Обязан его поднимать... из города и потребовать от него отчет в деньгах, 
бывших у  него на руках, он говорит всего 300 дукатов. Попробую отослать. А 
если неудовольствуются, ведь надо выдать. Как думаете? А выдать то больно 
уж совестно. Ведь он... под нашу защиту.

Что это Ваш Коцев возлюбленный решительно служить не хочет? Кто же

12 Федор Василевич Давидов, генерал-майор, командир на Българското опълчение след генерал 
Столетов; Освобождение Болгарии от турецкого ига. Т.2, с.803.
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будет служит, извольте, Господа! Цанов уходит. Выбрать... решительно. Ведь 
это срам. А дела усложняются -  теперь то истинными патриотами забыть всякие 
личные интересы и послужить бы надо -  а они в кусты!!

5. Посылаю Вам повестку. Приложите получить пакет и пожалуйста пере
шлите мне хоть казенными бумагами.

6. Крепко пожмите руку...
7. Скажите ему что о Мягкове, т.е. об его отчислении, доселе нет предписание 

и офицер даром сидит здесь и даром получает большое содержание.
8. Воротился ли Князь и если нет еще, то когда воротиться.
9. Что, батюшка, Македонская рыба видно уплыла! Пиротских ковров достать 

нельзя будет! И не зачто Вам заказывать столы и службы в Софии! Так что ли, 
а если не так, то как?

10. Экзарх завтра уезжает. Всех ваших попов, и големых и малых, которых 
знаю, сложить так разве только... из них можно ему подкинуть. Славный старик.

Будтье здоровы. От искренного сердца обнимает и целует Вас, любящий 
Вас Алабин.

Н Б К М , БИ А , ф .111, а.е.24, л .9, 10, оригинал, ръкопис, рус.ез.

№ 5
Писмо на Главния агент на Московското и Петербургското славянско дружество 
до проф. Марин Дринов, завеждащ отдела за народно просвещение и духовни 
дела в Съвета на Имперския Комисар в България, за съдбата на напрестолния 
кръст от църквата в с.Поибрене, община Панагюрище, след решенията на 

Берлинския конгрес за съдбата на Санстефанска България

15 юли 1878 г., г.София

Главный агент Московского и Петербургского славянских обществ в Бол
гарии, № 2529/15 июля 1878 г., г.София

Милостивый Государь Марин Степанович,
Известный Вам Поибренский крест, как Вы изволите помнить, предназначался 

для помещения на престоле Поибренской церкви, для чего, на средства славян
ских обществ Московского и Петербургского сделан мною пьедестал под этим  
крестом и надпись разказывающая его историю. Но таковое предназначение 
было сделано в виду условии Сан-Стефанского договора, по которому с.Поиб
рене отходило к Болгарскому Княжеству. Ныне, с изменившимися обстоятел- 
ствами, многие болгарские патриоты находят, что такой народной святине, как 
Поибренский кресть, не подобает находиться в Восточной Румелии, а в Южной 
или северной Болгарии.

Сообщая об этом обстоятельстве Вашему Превозходителству, имею честь 
покорно просить высказать свое мнение, с тем, что не признаете ли и Вы со 
своей стороны более удобным ныне поместить названный кресть в Софийском 
кафедральном соборе, обязав священослужителей оного ежегодно, в день 
смерти болгарского героя Бентковского, служить торжественную по нем 
литургию и панихиду.

143



Приимите уверение в моем к Вам почтении и преданности. 
Покорнейший слуга П. Алабин.

Н Б К М , БИ А , ф .111, а.е.212, л .З, 4, оригинал, ръкопис, рус.ез.

№ 6
Писмо на П.В.Алабин до проф. Марин Дринов с настояване за съдействие и 
съвет по решаване проблема с бежанците от района на Г орна Джумая (Бла
гоевград), след решенията на Берлинския конгрес долината на р.Струма до 

гр.Дупница да остане под турска власт

18 август 1878 г., г.София

18 авгу[ст] 1878 г., г. София. Сердечный Марин Степанович,
ползуюсь случаем чтобы заочно обнять Вас крепко. Посылаю нарочным с 

бумагами к Князю -  Карамфиловича. Пожалуйста посодействуйте, чтобы мне 
дали категорический ответ, что я должен делать с Джумайцами и что им гово
рить. Ко мне приходят депутация за депутацией. Чувствую что выйдет такая 
же ерунда, как тогда с сербской историей и я же останусь виноват. Все соби
раются уехать из Джумаи и сжечь ее. Одним словом: мне надо ехать в Джумаю, 
чтобы решить что нибудь. Вот и я спрашиваю: что сказать. От нас держат в 
секрете настоящее положение вещей, а хотят чтобы мы действовали правильно. 
Ходи по линейке с завязанными глазами! Скажите свое мнение: что делать с 
Джумайцами.

Сердечно любящий Вас П.Алабин.

Н Б К М , БИ А , ф .111, а.е.24, л .12, оригинал, ръкопис, рус.ез.

№  7

Писмо на П.В.Алабин до проф. Марин Дринов за открито училище в София, 
но няма учебници; Московското славянско дружество е закрито, но не му 

е известна съдбата на Иван Аксаков; Алабин остава сам в София -- 
семейството му заминава

31 август 1878 г„ г.София

Г олубчик Марин Степанович, училище у  нас открыто на 265 человек, а насто
лько нет ни учебников, ни книг для чтении (ни болгарских, ни русских), но даже 
нет азбуки.

Сделайте божескую милость, пришлите, что можете.
Потребуйте Манчова и возьмите у  него или в счет долю Петербургскому 

обществу, или в счет тех книг, что он должен доставить за [счет) Московское 
общество.

Если есть хорошие географические карты, годные для детей, пришлите.
Если нельзя будет у  Манчова, то хоть купите и пришлите - я  возвращу деньги.
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Вы знаете: Московское] славянское] общество закрыто по Выс[шая] повел[я], 
но не знаю где Аксаков -  не знаете ли Вы. Сообщите, если нельзя писменно, 
то хоть словесно через Мосолова.

Тепер я не знаю как мне действовать, от чего имени, когда общество закрыто 
и кому дать отчет.

Денег Петербургского общества у  меня осталось пустяки, а есть деньги еще 
Московские -  как их расходовать?

Семья моя уезжает сейчас. Горько мне очень оставаться одному и если 
остаюсь, то собственно потому, что такая кипучая работа, что совестно бежать 
от ней, а следовало бы уйти по многими причинами.

Хоть бы Вы скорее приехали -  душ у было бы с кем отвести.
Когда Вы намерены переехать, напишите пожалуйста.
Не можете ли Вы остановиться у  меня и жить со мною, я очен был бы счастлив.
Будьте здоровы, душою и сердцем Вас любящий и уважающий -  П.Алабин.
31 авг[уст] София

Н Б К М , БИ А , ф .111, а.е.24, л.14, 15, оригинал, ръкопис, рус.ез.

№ 8
Визитна картичка на Пьотр Владимирович Алабин -  единствен (за сега) 

документ за датата на отпътуването му от България

28 септември 1878 г., г.София

Петр Владимирович Алабин, Софийский Губернатор, Действительный стат
ский советник.

Выезжает из Софии 28 сент.[ибря] след.[ователно] должен был проходить 
на филипопольской станции 29 сент.[ибря] и хотелось бы обнять Марина Степа
новича на станции.

Н Б К М , БИ А , ф .111, а.е.24, л.29, оригинал, печатно  и ръкопис, рус.ез.

№ 9
Писмо на П.В.Алабин до проф. Марин Дринов -  поздравява го по случай Новата 
година и награждаването му с орден; убеждава го в ползата от лавка при 
библиотеката; загатва за обстоятелства, принудили го предсрочно да напусне 

България и готовност за участие в бъдеща война

25 декември 1878 г., г.Самара

25 дека[бря] 1878, г.Самара. Незабываемый Марин Степанович,
С наступающим для нас и для Вас в момент получения этого письма -  Бог 

чтобы и год наступивший был бы для Вастоже счастлив как истекший. А что 
же? Ведь Вы не можете пожаловаться на канувший в вечность год? Сколько 
Ваших заветных мечтаний сбылось и кроме того сколько Ваша судьба препод

10 Исторически преглед, кн. 1-2/1999 145



несла конфетов о которых Вы, правда не заботились, но которых все таки, право, 
не лишены. Перечислим первые: а) Освобождение Отечество, хоть и не в желан
ных размерах, но все таки для начало и то слава Богу; в) София -  столица; с) 
кажется порядочное управление Вашей стороны, в котором самим Вам выпало 
на деле принять такое знаменательное участи; д ) желанное приращение Вашего 
семейства рождением сына. Конфетками я называю: I) полученный Вами кресть 
-  лучший из всех гражданских крестов, с котором Вас от души поздравляю 
как с наградою Вами вполне заслуженную Вашим добросовестным и живым 
служением делу своего Отечества; II) Те добрые отношения, которые как 
слышно, установились между Вами и Князем, отношения иным способом уста
новившиеся отровили бы жизнь и парализовали бы все те добрые начинания, 
которые Вы развили и развиваете. Словом: Дай Вам Бог не только год насту
пивший, но и длинный ряд за ним следующих провести в доброго здоровья и с 
истинной пользой для страны. Как то Вы встретили этот новый год? Шумно я 
думаю, весело, в многочисленном обществе, в новой совершенно обстановке 
с новыми людьми, в среде которых неужели Вы забыли старых друзей и ту 
дружескую встречу настоящего (еще для меня) года, что мы совершили с Вами 
в Плевене накануне нашего выезда на софийское губернаторство. Что до меня, 
то эти дни мне станут навсегда незабвенными. В них было столько юношески 
святого, столько поэтически идеального, так светло тогда когда не забуду этих 
дней и вот на днях буду встречать год (если доживу) в кругу семьи своей, а все 
таки воспоминания унесут хоть на мигновение на ту недавно прожитую встречу. 
Посмотрите как судьба бросает нас: все наше маленькое общество прошлогод
ней плевенской встречи расыпалось на лицу земли: я от Вас отделен морями и 
горами и делами, Владимиров в Питер -  я его видел там. (Чудак, он хоть сейчас 
опять готов бы удрать в Болгарию или куда нибудь, только бы из Питера.) Мат
виенко опять в войске. "Краснорожий" бог весть где. А где то и в каких положе
ниях будем встречать следующий год и будем ли еще встречать его? Да. Уви
димся ли когда ? Как бы я хотел свидеться с Вами. Какое множество предметов 
для беседы. Сколько вопросов самых можно бы поставить. Нет, что и мечтать 
о невозможном, хотя бы письменно иногда перекинуться и несколькими мыс
лями, и это бы было отрадно. Да поди дождусь от Вас письмо. Скорее зимной 
грозы дождемся, чем этих заветных строк. Вы, я думаю, и теперь тоже минуты 
свободной найти не можете, как бывало в Софии, когда жили мы вместе или 
как я Вас видел в филипополе. Но сделайте дружбу, улучьте минутку, черкните 
хоть несколько десятков строк. Как идет наше управление. Довольны ли нами 
болгары? Что сами то они привыкли ли к делам и как отнасятся к нам. Что со 
средней и высшей школой, будут ли откриты, когда и где? Что библиотека 
наша. Признаться, я полагал на нее большие надежды и если бы ею заняться с 
любовью, она оправдала бы самые богатые ожидания. Неужели Вы не напишете 
мне про нее ничего. Слышал и порадовался, что Вас выбрали ее председателем, 
но найдете ли Вы время за другими служебными занятиями возиться с нею. 
Слышал что Вы против открытия при ней лавок книжной и церковных вещей. 
Очень жаль если будете настаивать на своем отрицании пользы этих учрежде
ний при библиотеке. Псам понимаю что навсегда оставлять это дело в проекти
рованном виде неудобно, но я полагал магазины эти приурочить к библиотеке 
только навремя, с одной стороны, что бы увеличить материальные средства
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библиотеки, с другой, чтобы положить основания торговли книгами и церков
ными вещами в виде крайней необходимости в них и других, и возможности 
установлений на прочных началах общения с нашими столичными торговцами 
и получения от них кредиты. Найдутся надежные люди, которые сами пожелают 
вести проектированное дело ими всегда, если они только надежны, можно 
было бы им передать таковое, а покаместь ... пай дуться дело шло б ы -д а  шло. 
Но если уж  Вы настоите чтобы лавок при библиотеке не было, то во всяком 
случае допустите, пожапуйюста разпродажу в виде единовременной хотя меры, 
того заказа церковных вещей, который мною, уже сделан, так как сумма этого 
заказа довольно сериозна, слишком 3000 р. и так как самый заказ уже готов и 
я имею уже требование взявшего его на себя Лихачева, принять этот заказ для 
отправлении в Софию. Я просил только его воздержаться с его сдачей моему 
коммивояжеру до приезда сюда Валламова, с которым при его обратной 
поездкой я думаю отправить вещи. Пожалуйста, не поставьте меня в глупое 
положение относительно торговцев, чтобы первая затея открыть сношения на 
комерческих основаниях Петербурга и Москвы с Софией не вышли бы обикно- 
венным пузырем. Господи! Неужели посланные мною из Петербурга книги 
доселе не достигли Софии? Ведь я уже Бог знает когда получил протоиерея 
Раевского из Вены письмо, что книги им пересланы в Лом-Паланку. Их ведь на 
1000 рублей. Это не игрушка. Сразу бы библиотека выросла порядочно. Затем 
Петербургское Славянское общество дало мне слово отправить к Вам большой 
запас книг и для даровой раздачи и для пополнения библиотеки. Надо вольно 
отделить. Как Вы с Мелетием? Ладитесь ли. Что Охридский митрополит, где 
он теперь и что Македонское визжание. Имело ли оно какие (хоть) нравственные 
высшые резултаты или едиственное чего достигли образовании новых потоков 
кровю? Где наши деятели..., Карамфилович 13, .... Живы ли или сложили свои 
головы. Что дядо Илия? Пожалуйста, напишите об этих делах, в каковом они 
положении и можно ли еще на что нибудь надеяться. Неужели освобождение 
Македонии миф. Неужели так таки поправду Восточная Румелия останется 
под Султанской Турцией. Затем если будет война будет ли мне там какое у  
Вас занятие. Приезжать ли к Вам не смотря на все насмехи. Как бы я хотел, 
как бы я хотел! Что делать когда обстоятельства так неблагоприятно для меня 
сложились без всякой, мне по крайней мере кажется, вины или причины с моей 
стороны. Так угодно Богу! Будьте здоровы. Кланяйтесь Коцеву, филоретовой. 
У них что ли живете опять? Что Лукашов? Довольный ли Вы ими. Бурмову 
кланяйтесь. Господ с Вами. Искренно и сердечно любящий Вас и страну Вашу 
-  П.Алабин.

Н Б К М , БИ А , ф .111, а.е.24, л .16, 17, оригинал, ръкопис, рус.ез.

13 Димитър Петрушев Карамфилович (1839, Велес -  1906, София). Завършил търговско училище 
в Будапеща. По време на войната и след нея работи във финансовото ведомство. При Губернатор 
Алабин -  чиновник за специални поръчки; Енциклопедия България (ЕБ). Т.З. С., 1982, с.341.
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Писмо на П.В.Алабин до проф. Марин Дринов -  възмущение от вземането на 
преустроената сграда за библиотека, за жилище на Императорския комисар; 
поздравителният адрес от жителите на гр.Самара до Александър Батенберг 
-  изчезнал; Алабин не е в списъка на наградените по предложение на княз 

* Дундуков-Корсаков

№ 10

12 януари 1879 г., г.Самара.

12 генв[аря] 1879 г. г.Самара. Благороднейши Марин Степанович,
Францевич мне написал, что помещение мною устроенно на суммы Славянс

ких обществ для публичной библиотеки и пр. взято для Императорского Комис
сара. Очень прискорбно было услышать эту весть: Вы знаете как вредно дейст
вует на библиотеку, в особености уже устроенную, переселение ее из дому в 
дом. Не говоря уже о затруднениях, какие при этом предстоит преодолеть 
библиотеке, чтобы уложиться и разложиться и затем чтобы привозит те же 
шкафы, в которых они уже помещались, так как в противном случае, с помеще
нием библиотеки в новые шкафы, если бы старые оказались непомещающимся 
в другом здании -  придется переделывать инвентарь библиотеки и делать новою 
нумерацию на книгах, на карточках и следовательно в каталоге системати
ческом, а это труд не малый и безполезный совершенно. Все это вместе взятое 
составляет великое бедствие для рождающейся библиотеки. Но самое главное 
и самое важное для нее несчастие это, что она такого рода перешвыриванием 
с места на место теряет значение в глазах населения, лишается того престижа, 
какой мы хотели придать ей. Мы ведь думали сделать из библиотеки этой нечто 
вроде какого то святилища, в которое входили бы со священным трепетом за 
живой водой мудрости и знания. А теперь вдруг святилище это во что обра
щается!? Бога ради: возвратят ли по крайней мере прежнее здание библиотеки, 
или если дадут другое, то с теми ли же удобствами как бывшее, а также 
возместятся ли библиотеке непроизводительные расходы по крайней мере, в 
которые она вовлечена, а то бросать деньги славянских обществ на ветер не 
совсем удобно. Я Вам писал кажется, что мною послано книг более чем на 100 
п. через Вену, т.е. через почтенного протоиерея Раевского. Книги эти уже в 
Лом-Паланке, как он меня уведомил, я писал о них Лукашеву. Пожалуйста, 
добудьте их общими силами в Софию. Еще: с церковными вещами история. 
Вы знаете, я проектировал устроить лавку церковных вещей при библиотеке. 
Правильная продажа этих вещей дешевых и хороших необходима для Болгарии.

На первое время затеяв лавку при библиотеке чтобы дать ей больше проч
ности и сделать возможным установлением кредита со стороны русских торгов
цев. Потом, когда бы дело окрепло, можно бы его передать в частные руки. 
Слышно Вы против лавки при библиотеке. Ну очень хорошо, если Вы и временной 
меры подобной не допускаете, то по крайней мере найдите другой такой благо
приятный исход из этого дела, а теперь пишу Митрополиту. Надо заметить, что 
я заключил уже в бытность в Петербурге условие от имени библиотеки с купцом 
Лихачевым на поставку вещей (единовременно) для проектированной лавки. 
Вещей этих им изготовлено н[а] 2697 р.кр. по условию я обязан принять их 
немедленно по уведомления об их изготовлении и в течениу 4-х месяцев со
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дня этого извещения должны быть выплачены за них деньги. Вещи очень хороши 
и дешевы. Их разпродать в Болгарии не представляет большого труда вероятно, 
но главное их туда доставить. Ради Бога, помогите этому делу и укажите лучший 
и легчайший способ доставки. И если уже решились помочь этому делу, то 
телеграфируйте мне как и через кого выслать. Нельзя ли через одесское болгар
ское дружество или каким-нибудь другим путм только помогите, пожалуйста. 
Кстати: Петербургское Славянское общество по моей просьбе пообещало пода
рить Софийской библиотеке значительное количество книг, как своих изданий 
так и полученных в дар обществом для разпространения в славянских земелях. 
Укажите мне каким способом их доставит в Софию. Общество на себя пере
сылки не берет. Неужели Вы не можете подействовать через князя для облек
чения доставки как этих книг так и черковных вещей. Я полагаю со всем этим  
надо торопиться. Кто знает что еще будет. И однажды как только выберемся 
из Болгарии позволят ли нам свой нос хотя бы только для подачи помощи умст
венному и нравственному развитию...'4

В газетах читал что первым актом Народного собрания в Тырново будет 
поднесение адреса Государю. Неужели Вы допустите что бы наш адрес так и 
прошел бесследно потонув в Лете??! Помилуйте сколько потрачено было и 
усилий, и денег, и времени. Как хорошо все выполнено. Как успешно. И неужели 
все дело к чорту. Будьте милостивы хотя напишите что знаете по этому пред
мету. Неужели и Вы относительно меня изменились -  чуствуете ко мне теперь 
такую же антипатию как Ваше начальство (чем с моей стороны вызванную -  
как бы мне хотелось знать истину -  но разумеется ее никогда не узнаешь). 
Неужели Вы не найдете времени что бы написать мне откровенное и правдивое 
письмо. Неужели Вы, сердечный и милый человек, не скажете мне правду: за 
что именно я один из всех губернаторов болгарских остался как оплеванный от 
своего начальства, когда все остальные награждены, даже моложе меня, даже 
меньше меня служившие на этой должности как позже назначенные. Честью 
Вас уверяю что мне награды не нужны, не для них я и служил, но когда 
награждены все, остаться одному ненагражденным это значить быть оплеван
ный (подчертаното е от Алабин -  б.а., Й.Ц. и Т.У.) но зачто же мне сие? Вот 
если в сердце вашем есть хотя маленькое для меня местечко, если неть в Вас 
дружбы ко мне, то хоть во има старой приязни я прошу Вас настоятельно напи
шите мне правду чем я провинился, за что именно негодует на меня начальство. 
Это меня совершенно успокоит. А теперь пока до свиданья. Залогом моей любви 
к Болгарии в добавок к двумя сыновями в ее пределах служивщими посылаю 
дочь свою. Прошу Вас полюбить этого ребенка, слышком рано сделавшегося 
женщиной. Что делать, такая судьба. Попрежнему Вас любящий и уважающий 
-  Алабин.

Пожалуйста, не оставляйте без внимания памятника Левского.

Н Б К М , БИ А , ф .111, а.е.24, л .31 -3 4 , оригинал, ръкопис, рус.ез. 14

14 До тук писмото е публикувано от И в. П а н а й о т о в .  (Цит.съч.)
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Писмо на Главния агент на Петербургского слвянско дружество до 
Народната библиотека в София за изпратените книги от Петербург 

и начина на заплащането им

10 февруари 1879 г., г.Самара

Гпавный агент Петербургского славянского общество в Болгарии,
№ 6, 10 февраля 1879 г., г.Самара.
К Софийскую публичную библиотеку.
Телеграммой от 6 сего февраля я имел честь уведомить библиотеку, что 

заказанные мною у  г.Лихачева церковные вещи для разпродажи при библио
теке, отправлены на имя Г.Палаузова, в Одессу, для дальнейшего их отправле
ния в Софию. Ныне мной получены счеты от Г.Лихачева при сем прилагаемые, 
отправленным вещам в 9 ящиках, всего 32.9 фунта с уплатою за пересылку до 
Одессы по 1 р. 65 к. за пуд, что составит всего (с застрахованием вещей в 
2700 р., в чем и прилагается квитанция за № 1429) 63 р. 98 к. кредитными.

Эти деньги покорно прошу немедленно выслать Г.Лихачеву в Петербург (адре
суя: Михаилу Ивановичу Лихачеву, магазин церковных вещей на Троицком 
переулке), так как он израсходовал их из своей собствености.

Разумеется, расход этот, также и те, какие еще будут сделаны на даль
нейшую перевозку вещей до Софии, надлежит причислить к стоимости вещей, 
для назначенной им цене при продаже.

Я просил Николая Христофоровича Палаузова, председателя Одесского 
болгарского настоятельства, отправить эти вещи через наше Константинопольс
кое консульство и уведомить от себя библиотеку для возврата Г.Палаузову 
деньги, которые будут израсходованы на пересылку, но сегодня тереграфировал 
Г.Палаузову, что если он найдет лучший путь и способ отправки этих вещей в 
Софии, то отправил бы их по таковому пути, только уведомил бы библиотеку: 
каким путем будут им отправлены вещи.

Покорно прошу меня уведомить как об отправке денег Г.Лихачеву, так и о 
том: какие будут приняты меры для получения вещей с того пункта, на который 
их перешлет Г.Палаузов.

Действительный статский советник Алабин.

Н Б К М , БИ А , ф.35, а .е .1186, л.9 а, б, оригинал, ръкопис, рус.ез.

№ 11

№ 12
Писмо на П.В.Алабин до проф.Марин Дринов -  поздравления във връзка със 
създаването на независимо Българско княжество и избор на княз; горд е с 
действията на Кресненските въстаници, макар, че не вярва в успеха на делото; 
нападките на Модзелевски срещу Дринов са неоснователни, припомня намере

ния И рисува 1ШН аа МЯСТОТО на паметника на Левски

23 април 1879 г., г.Самара

23 апреля 1879, г.Самара. Незабвенный Марин Степанович,
Хотя множество (подчертаното от Алабин -  б.а., Й.Ц. и Т.У.) моих к Вам
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писем оставлено Вами без ответа, но я все таки не могу отказать себе в удо
вольствии еще раз напомнить Вам о своем существовании.

Милый, сердечный Марин Степанович! Сколько времени утекло с нашего 
последнего! Какие события замечательные совершились! Поздравляю Вас нако
нец от искреннего сердца. Поздравляю с развязкою Вашего отечественного 
дела, хотя еще и неполного, но све таки великого и с выбором Князя. Что будет 
дальше? Что станется с Болгарией, с Румелией? Боюсь я, ох, боюсь что кровавая 
река не войдет еще в берегах своих, а будет бушевать и заливать еще долго 
цветущие поля Болгарии. Как горько за Джумаю! Писем Шевченко о положении 
дел в этом городке я без слез читать не могу. Больно мне очень что судьба не 
дала мне возможности до конца нашего дело пробыть в Болгарии и не видать 
всех перипетий в воскресения, но утешаюсь что за мое время не пришлось 
отдавать фактически в руки исконных врагов такими тяжкими жертвами, выкуп
ленных у  них местностей. С радостью читаю в газетах что Ваш чудесный Митро
полит Охридский работает для своего отечества. Что выдет из этой работы, 
это другой вопрос, на все надобно есть всемогущая десница Божия, направляю
щая к известным Ему Одному результатом дела людские, но и то уже хорошо, 
что люди не дремлют, нежась в болотной тине обыденной жизни и упокой собст
венных невзгод, лишений, борьбы и страданий жаждут добыть лучшего положе
ния своей отчизны. Пожалуйста Марин Степанович, утешите Вы меня: пришлите 
мне карточку свою Вами давно обещанную и карточку Натанаила Охридского. 
Знакомство с ним одно из лучших моих воспоминаний о Болгарии. Напишите 
мне хоть несколько строк, теперь, чай, можете удосужиться: жара кипучих дел 
свалила! Напишите про себя. Что вы намерены предпринять? Останетесь ли в 
Болгарии и что будете изображать собою или вернетесь в Россию. В последнем 
случае будете ли в Питере и когда именно. Мне надо ехать туда тоже, все 
собираюсь и все собираться не могу, а по времени Вашего приезда пригнал 
был левой, что бы обнять Вас от искреннего сердца. Кстати от Питера на 
Петербургским ведомостям. Меня глубоко оскорбила статья Модзелевского 15 
в №. 108 сей газеты. Читали ли Вы? Если нет, прочтите. Имел ли повод этот 
господин изобразит такие речи в этой статью про Вас какие там красуются. На 
каком основании он позволяет себе рисовать Вас врагом всего русского, даже  
языка. Мне необходимо (подчертано от Алабин -  б.а., Й.Ц и Т.У.) знать-правду 
в сем этом рассказанном в названной статье. По старой приязни прошу Вас, 
сообщите мне эту необходимую мне правду. Я ведь знаю этого Модзелевского 
и знаю с весьма непрезентабельной стороны. Мнехочеться, мало того, я чувст
вую что я должен заговорить ему в ответе. Подкрепите, прошу Вас, фактами и 
выскажу ему горькую для него правду. Мне дорого Ваше доброе имя и если Вы 
презрением только отвечаете на такой злобной против Вас выходки ТО ЛЮДИ, 
Вас искренно любящие, и как мне кажется Вас знающие, как я Вас знаю, мол
чать не должны. Пожалуйста, пожалуйста, исполните мою просьбу. Будете в 
Софии, увидите мою дочь. Гоните их скорей домой! Что же: осуществится ли 
памятник Левского или это дело остановится на полпути -  ведь та обида. 
Незабудьте мы с Вами фантазировали: шоссе что идет между садами в Софии

’5 Лев Николаевич Модзалевский (1837-1896), педагог; вж: Энциклопедический словарь Брокгауз 
и Ефрон. СПб, 1896, т.19, с.586.
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изменить, сделать так и на этом месте точка воздвигнуть памятник освобож
дении. Неуже ли это мысль умрет тоже? А библиотека? Дайте, о, дайте ей 
широкие размеры. В этом деле нужен размах и смелый, решительный размах. 
Из  ̂этого зерна должен вырасти раскошный цвет и сладкий плод. Я в этом  
убежден. Будьте здоровы. Не забывайте же меня. Ответьте кем живете. Куда 
писать, если хотите чтобы писать с Вами. Вас искренно любящий Алабин.

Н Б К М , БИ А , ф.111, а.е.24, л .35, 36, оригинал, ръкопис, рус.ез.

№ 13
Писмо на П.В.Алабин до проф.Марин Дринов -  интерес към бъдещите планове 

на Дринов и съобщение, че най-големият му син Василий е погребан
при гр. Ямбол

30 май 1879 г., г.Самара

30 мая 1879 г., г.Самара. Незабвенный Марин Степанович,
Очень Вы порадовали меня своим письмом. Искренно желаю чтобы оно, 

будучи первым со времени моего отъезда из Болгарии, не было последним. 
Мне так хочеться знать о Вас возможно больше, что Выделаете? И что делать 
еще намерены? Довольны ли Вы своим настоящим и как намерены устроить 
свое будущее? Когда Вы покидаете Болгарию и покинете ли Вы ее теперь или 
будете продолжать работать в родной стране? Понятно как все это должно 
интересовать меня, который так глубоко полюбил и привязался всей душой и к 
Вам и к стране Вашей. Неужели Вы не удовлетворите моей душевной потреб
ности иметь от Вас эти необходимые сведения. Вы слышали, я думаю, какое 
нас постигло несчастье: Старшиы сын мой так с войны и не вернулся!! Новые 
узы, связавщие меня с Болгарией. Да, Марин Степанович! Дала себе знать 
нашему семейству война за освобождение Вашей страны, нечего сказать: 
смерть сына, смерть брата жены -  полковника Беззобразова -  [в ] результате 
контузии в голову при бомбардировке Русчука. Наконец капитальное потрясение 
моего состояния чего произойти конечно не могло бы, если бы я не уехал из 
дому на такое продолжительное время. Но что делать? Божья воля на все. 
Верую что все Им посылаемое и устраяемое -  К  богу и несу крест мне данный 
с упованьем на неисчерпаемое Его милосердие. Жена моя бедная очень постра
дала, но довольно об э том, скажу только что как устроюсь с денежными своими 
делами, непременно поеду в Ямболе, где похоронили моего сына и возму, 
сюда его тело. Писал к Иваному 16, просив поручить окружному начальству 
отметить его могилу простым деревянным крестом с надписью, чтобы можно 
было найти прах нам дорогой. Не знаю исполнил ли он просьбу мою, что то 
еще неть ответа. Поразила меня весть что Ландзберг 17 застрелился. Кто мог 
Ждать от него такого... Вероятно... его застрелили, а не сам он застрелился.

16 От справочниците и документите, с които работихме, не можахме да уточним самоличността 
и длъжността му.

17 В наличната справочна литература в НБКМ не открихме данни за тази личност.
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Пожалуйста передайте мой душевный привет Митрополиту18, Коцеву19 20, М-м 
филаретовойго, Вы верно попрежнему у  них живете, Гоекову21 и скажите всем  
моим сотрудникам и сослуживцам болгарам, что я их помню и люблю крепко.

Будьте здоровы, обнимаю же Вас от искреннего сердца. Любящий Вас 
П.Алабин.

Н Б К М , БИ А , ф .111, а.е.24, л .37, 38, оригинал, ръкопис, рус.ез.

№ 14
Писмо22 на П.В.Алабин до Димитър Карамфилович -  благодари за пратките от 
София и особено за албума с изгледи от града; споделя за сполетели го беди: 
смъртта на две дъщери и един син за кратко време; ако изпрати екземпляр 

от своята книга "Походни записки" няма ли да я конфискуват...

28 септември 1895 г., г.Самара

28 сентября] 1895, Самара. Сердечно благодарю Вас, многоуважаемый 
Господин Карамфилович, за Вашу память обо мне, за присылку Вашей карточки 
и газеты с Вашими статьями. В замене посылаю Вам свою, приймите на память 
о человеке душою и сердцем преданному Болгарии, сохраняющем о ней самые 
лучшие воспоминания, также как и об этих из ее граждан, с которыми был 
сближен или службую или приязнью. Получил я и альбом с изображениями 
видов более замечательных зданий и местностей Софии. Кроме памятника 
Левского, не узнал ни одного вида, так все преобразились после меня.

Надо отдать полную справедливость Софии: она перещеголяла Сфинкса -  
тот воскрес из пепла, а она создалась из ничего, можно сказать и ... в такое 
короткое время! Исполать! Но скажите, пожалуйста,: что сделалось с тем 
домом, который был ... для меня, а также с тем домиком, в котором я жил, 
приехав в Софии, какая участь постигла конак, у  которого под боком был этот 
домик и что сталось с площадью перед этим конаком, где я разбивал сад? 
Все это меня очень интересует. Говорю -  я получил альбом Софии, то кто мне 
прислал его не знаю, если фотограф -  то сколько я должен за него выслать 
ему -  пожалуйста, сообщите.

Спрашиваете: от чего черная печать на моем письме? Во первых, мы еще в 
трауре по нашему Государю Александра III, во вторых году еще нет как меня

18 Мелетий Софийски, Митрополит (1832, гр.Струмица- 1891, Кайро), един от учредителите ИЗ 
Народната библиотека и със свое участие в съпротивата срещу решенията на Берлинския конгрес- 
ЕБ.Т.4. С., 1984, с.185.

19 Димитър Коцев (Хаджикоцев) (1846, София -  1896, София), брат на Иорданка филаретова, 
втория кмет на София.- ЕБ, Т.З. С., 1982, с.581.

20 Иорданка (Хаджикоцева) Савова филаретова (1843, София -  1915, София); в нейната къща са 
живяли Алабин и Дринов през пролетта на 1878 г., а Алабин до заминаването му от България.- ЕБ, 
Т.7. С., 1997, с.195.

21 Димитър Панайотов Греков (1847, Болград -  1901, София), юрист, 1878 и 1879 г. Председател 
на Областния съд -  София.- ЕБ, Т.2. С., 1981, с .179.

22 Последното писмо на П.В.Алабин до България, известно за сега. Другото писмо на Алабин до 
Д. Карамфилович от 30 юли 1895 г. е публикувано от И в. П а н а й о т о в .  Цит.съч., с. 191, 192.
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постигли ряд несчастий: у  меня умерли одним за другим двое детей: дочь уже 
невеста и сын служивший в последнее время в Гпавном щаба кавалерийским, 
подполковником, блестящий молодой человек, с большими способностями...

Жена моя, благодаря Господа, здравствует и шлет Вам свой привет, но дочь 
моя, которая была в Болгарии и которую Вы тоже знали, кажется, бывшая заму
жем за Валламовым -  софийским окружным начальником (он теперь полковник 
и командует... драгунским полком стоит в Остраве, в Царстве Польском) уже 
несколько лет как умерла родами второго ребенка, -  дети ее живы -  при отца.

Да, много горе пришлось испытать в последние годы. Одно только подкреп
ляет и утешает, что много на свете людей, пред горем и несчастьями которых 
мое должно побледнеть.

С величайшим вниманием слежу за ходом дела в Вашем милом отечестве, 
и желаю, и молю Бога, чтобы все устроилось наконец в нем к лучшему и чтобы 
оно испытало годы истинного счастья, спокойного развития и благосостояния, 
право на которые оно купило: и вековыми страданиями под игом неверных, и 
мужества сынов своих в годами освобождения и трудностями того переходного 
времени, в каком оно доселе находилось после своего воскресения (подчертано 
от Алабин -  б.а., Й.Ц. и Т.У.).

Пожмите за меня руки тем, которые меня еще помнят и примите выражение 
искреннего к Вам расположения покорного слуги ... П.Алабин.

Р5. Во первых -  до сих пор не знаю Вашего отчества, прошу написать имя и 
отчество.

Во вторых -  Если бы я послал Вам свои Походные записки под заглавием 
"Четыре войны" (подчертаното до тук от Алабин -  б.а., Й.Ц. и Т.У.) -  три книги, 
по почте, могу ли надеяться что они дойдут до Вас -  не конфискуют ли на 
границе или в центре.23

Н Б К М , БИ А , ф .300, а.е.2, л .З, 4, оригинал, ръкопис, рус.ез.

11ЫР11ВиЗНЕ0 1.ЕТТЕПЗ ОР РУОТО УЕА01М1ВОУ1СН А1АВ1И

I о г с) а п Т $ е п о V, Т е о с) о г а О и г о и п о у а ,  М а у а  Т з е  п о V а

ТНе юНегз о! РУ.А1аЫп о(югеб Неге аге аппо(а(еб ю бе(аН. ЕасН о( {Нет Наз Кз ассеШз 
апб 15 а боситеп( о? (Не1г аи{Ног’з з!апс1 оп {Не гезресбуе ргоЫет ог (ас{ апб1 о) Ыз ЫдЫу 
беуеюреб зепзе о{ гезропз1ЬШ{у юг {Не иЬегаНоп о! Ви1дапа. Неге аге зоте о? {Не зиЬ- 
(ес1з юисНез ироп: а) СотггиМее юг {гаапд ВЫдапапз зеп{ тю  ехНе; Ь) Рго1. Мапп О п п о у , 

\М11г\ М8 к.П0\м\е6де ап б ехрепепсе, зНоию 1еауе юг {Не ю\«п о{ Р1оус11у апс) Ье ипсюг (Не 
огбегз о) (Не 1трег1а1 Сотт1зз|'опег; с) гергоасН1пд ВЫдапапз ууНо ге(изес) (о аззите аб-

23 Между подписа на подателя и послеписа отбелязано от адресата: "Отговорено на 14.Х1.1895 с 
отворено писмо."
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ministrative functions in the new State and the attitude of the Serbs to it; d) the fate of the 
historical heritage of National Revival Bulgaria and raising a monument to V.Levski; e) The 
problem of the refugees after the decisions of the Congress of Berlin; f) the fate of the Na
tional Library that was being created; g) premature departure form Bulgaria; h) The Alabin 
family in Bulgaria -  three sons participants in the war, Vasilii buried at Yambol, and many 
others... They are all placed under the common denominator: ALABIN’S LOVE FOR BUL
GARIA.
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НЕИЗВЕСТНИ БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ В РУСКИЯ "ОСОБЬШ АРХИВ'

Е л е н а  Д я к о н о в а

Няколко години след края на Втората световна война -  през 1949 г. в СССР 
е създаден т.нар. Особьм архив -  с цел да се обединят в едно хранилище 
трофейните документални колекции, попаднали в ръцете на съветската армия 
и преместени на съветска територия. Над 90 % от документите са изнесени от 
Германия, като това са от една страна документални материали на Национал- 
социалистическата работническа партия и други подобни организации, на гер
манските граждански и военни власти, а от друга страна -  документи, плячко- 
сани от германските войски в окупираните държави: франция, Белгия, Нидер
ландия и др. В рамките на тази втора група например, доскоро в Центъра за 
съхраняване на историко-документални колекции (ЦХИДК -  както е сегашно
то название на "Особь1й архив") се пазеше огромен масив от документи на 
Сюрте, френската тайна полиция. Преди няколко години той бе върнат на фран
ция. По същото време -  през 1991-1993 г. са предадени и ред други фондове. 
Така на Чехия са върнати всички документи, изнесени от Чехословакия след 
Втората световна война, с изключение на Руския Пражки архив (който се съх
ранява в Държавния архив на Руската федерация).

На подобни действия бе наложен меморандум в момента, когато Руската 
Дума започна работа над закона за реституцията, както в Москва наричат За
кона за преместените културни и исторически ценности.

Единствено изключение представлява случаят с Княжеския Лихтенщайнс- 
ки архив. Накратко историята му е следната: окупационните германски власти 
завладяват дворцовия архив в малкото княжество, а от Германия в края на 
Втората световна война той попада в СССР, където се съхранява дълги годи
ни, без да бъде използван. В края на 70-те години служителите на "Особьм 
архив" решават да го предадат на вторични суровини поради това, че той спо
ред тях няма нито научна, нито практическа стойност. През всичките тези го
дини лихтенщайнската династия активно издирва следите на собствения си 
архив и навреме се обръща към съветските власти, спасявайки по този начин 
архива си от унищожение. Почти 20 години се водят преговорите за обмяната 
на архива срещу други исторически материали. На аукцион Лихтенщайн изку
пува ценни белогвардейски документи (тетрадките на следователя Соколов, с 
показания на очевидци за разстрела на царската фамилия), в замяна на които 
през 1997 г. получава своя архив.

В ЦХИДК се съхраняват и фондове, изнесени от България в края на 1944 г. 
Това са общо 7 фонда, от които 5 могат да бъдат наречени чисто български. 
Останалите два фонда обединяват документи, иззети съответно от герман
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ското посолство в София и от софийския офис на Германския научен институт 
в България.

фонд 1390 "Германски научен институт в България" (1 оп., 41 а.е.) съдържа 
финансови документи, учебни материали, списъци на ученици и други подоб
ни. фонд 1391 "Германско посолство в България" (1 оп., 4 а.е.) съдържа пре
писка на посолството с консулството в Бургас, МВнР на Германия, партийната 
организация на НСДРП в България по проблемите на партийното строителст
во на НСДРП в България (а.е.1); списъци на германски граждани, живеещи в 
София и Пловдив (а.е.2); финансова документация (а.е.З и 4).

фонд 489 "Министерски съвет на Царство България (1939-1944)" (1 оп., 230 
а.е.) съдържа фотокопия на протоколите от заседанията на правителството за 
периода от 1 февр.1939 до 6 септ.1944 г.

фонд 499 "Министерство на войната на Царство България" (1 оп., 3 а.е.) съ
държа документи за снабдяването на българската армия с боеприпаси, въо
ръжения, санитарни материали, резервни части и горива; протокол от съвмес
тното заседание на българо-германски правителствен комитет, състояло се в 
София на 26 окт. -  18 дек. 1935; изрезки от британската преса.

фонд 1362 "Дирекция на полицията. Отдел Държавна сигурност" (1 оп., 117 
а.е.) съдържа голям масив документи. Но името е измамно, фондът наистина 
съдържа документи на това ведомство, но само тези, които се отнасят до 
външното следене на съветската легация в София, консулството във Варна и 
техните персонали, а също така на екипажите на съветските кораби, акостира
щи във Варна. Интересът на съветските "архивисти" с пагони при подбора на 
тези документи е бил специфичен: в много от папките последната страница 
представлява справка, съставена от служители на НКВД, където се посочва, 
че в това дело няма сведения, компрометиращи съветските дипломати, или 
пък има компромат за този или онзи.

фонд 1707 "Междусъюзническа контролна военна комисия" включва пълна
та документация на тази организация, работила в България след Първата све
товна война и занимавала се с разоръжаването и съкращаването на българс
ката армия. Този фонд съдържа документи, от периода между 1918 и 1927 г. 
Това е входяща и изходяща документация на комисията по различни органи
зационни въпроси, преписки с българските министерства на войната и на вън
шните работи, протоколи на заседанията на комисията, двуседмични отчети, 
отчети на инспекторите за различни войскови части, карти, фондът съдържа 
сведения за разоръжаването на българската армия, за българската кавале
рия, артилерия, гранична охрана, брегова охрана, военния флот, автомобилна 
охрана, военна и морска полиция. Също така във фонда има сведения и списъ
ци на личния състав на българската армия, в т.ч. за демобилизацията и преми
наването в запас на офицери; информация за въоръжението, в.т.ч. за оръжие
то, оставено от българската армия на отнетите след Първата световна война 
на България територии в Тракия и Добруджа, списъци и описи на арсенали, 
инженерни работилници, жп складове. А.е.79 и 80 съдържат сведения за бъл
гарското въоръжение, предадено като компенсация на Сърбия и Румъния. Във 
фонда се пазят отчети за унищожаването на боеприпаси (барут, гранати) и 
оръдия, преписка и отчети по репарациите, сведения за военно имущество, 
временно предоставено от страните победителки на България, за бюджета на
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българското военно министерство, за българските военни учебни заведения, 
фондът съдържа и преписка със Съюзническата комисия във Версай, доку
менти на Съюзническата комисия. Има също така сведения за българските 
пощи, телеграф, за строителството на телефонни линии, за оптическата про
мишленост, за българските митници, за спортните дружества в България. Във 
фонда се пази Конвенцията за примирие с България от 1918 г. и Отчетът за 
дейността на комисията от 1927 г. -  окончателен отчет. Доколкото може да се 
съди, тези документи не са използвани от български учени.

фонд 494 "Принц Кирил" (1 оп., 13 а.е.) включва разнообразни документи от 
личния фонд на принца, главно свързани с наследствените имоти в Австрия, 
Унгария и Чехословакия. Става дума и за преписка по встъпването в наследс
твени права, и за чисто стопанска документация (описи на имущество, отчети 
на управителите и т.н.). Във фонда се пази и личната преписка на чичото на 
Кирил принц филип Кобург Гота херцог Заксен с неговите племенници Аугуст, 
Йозеф, Каролине, Клаус, Сандра, Евдокия (Ойдокси), Кристоф и внуци Клаус и 
Райнер (Рене); преписката на адвокатите на Кирил с бившата съпруга на чичо 
му белгийската принцеса Луиза и др. Що се отнася до документите от личен 
характер собственост на Кирил те са малко -  лична преписка.

Това са документите, изнесени навремето от България, до които сега бъл
гарските учени имат достъп.

В интерес на истината трябва да изтъкна, че част от пазените в ЦХИДК 
български документи едва ли биха се съхранили до наши дни, ако не са били 
изнесени тогава от България и силно засекретени.

Трябва да подчертая, че това са само документите в държавните архиви на 
Русия. Що се отнася до архивните сбирки на НКВД-КГБ, то едва ли в близко 
бъдеще въобще ще научим какви български документи се пазят там и пазят 
ли се въобще или са били иззети с една единствена цел -  унищожаване.

UNKNOWN BULGARIAN DOCUMENTS IN THE RUSSIAN “OSOBY ARKHIV”

E l e n a  D y a k o n o v a

In 1949 in the USSR was established the so-called Osoby Arkhiv in which were kept trophy 
collections of documents that had fallen into the hands of the Soviet army and then moved to 
Soviet territory. In this archive, recently opened for use, are kept also seven stocks taken out 
of Bulgaria in the late 1944; These are: Stock 1390 “German Scientific Institute in Bulgaria”, 
Stock 1391 “German Embassy in Bulgaria”, Stock 489 “Council of Ministers of the Kingdom 
of Bulgaria”, Stock 499 “Ministry of War of the Kingdom of Bulgaria”, Stock 1362 “Police 
Department, Section State Security” , Stock 1707 “Inter-allied Control Military Commission 
and Stock 494 “Prince Cyril". Now the documents of these stocks are at the disposal of 
Bulgarian scholars.
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Селищни проучвания

ГРАД ЧЕРВЕН ПРЕЗ РАННИТЕ ВЕКОВЕ НА ОСМАНСКОТО ВЛАДИЧЕСТВО

С т о я н  Й о р д а н о в

Османското завоевание очертава преломна граница в историческата съдба 
и на Червен -  един от основните военно-стратегически, стопански и църковно- 
културни центрове на Второто българско царство (XII—XIV в.). През последвалия 
период, в отличие от по-голямата част от значимите български средновековни 
градове, Червен не успява да се възстанови пълноценно от нанесените му 
поражения и да се адаптира към променената обстановка. Той постепенно 
запада демографски и стопански, загубва градския си статут и административ
ното си значение и през XIX в. свидетелство за него стават само археологичес
ките останки и името на наследилото го с.Червен, разположено наблизо.

Упадъкът на Червен се дължи на въздействието на редица негативни обстоя
телства, които се проявяват в началните векове на османското владичество и 
които предизвикват бавно и мъчително, но категорично пренасочване на функ
циите на водещо селище в този район от Червен към Русе. Тези обстоятелства 
точно са очертани в познатите писмени извори, но напоследък все по-убедител- 
но се потвърждават и от постигнатите резултати в хода на многогодишните 
археологически разкопки.

Червен е завладян по време на похода, предвождан от Али паша в Североиз
точна България през 1388 г.1, когато някои стратегически съображения и упо
ритата съпротива на местното население правят действията на преминалата 
за пръв път северно от Стара планина османска армия подчертано жестоки, а 
нанесените поражения предопределят особеностите в развитието на тези земи 
през целия период на османското владичество. Практика тогава става някои 
от завзетите крепости да бъдат разрушавани, а оказващите отпор техни жители 
да бъдат избивани от завоевателя. На района са нанесени значителни демограф
ски щети с трайни отрицателни последици в ущърб на българската народност, 
въпреки по-късните периоди на стабилизация. Вероятно много селища са разру
шени и запустяват, а значителни участъци земи остават необработени, тъй 
като дори през втората половина на XV в. броят на мезрите тук е двойно по- 
голям спрямо останалите български територии, а над три-четвърти от тях се 
намират в административните области на Шумен, Крапич, Герилово и Червен 1 2.

1 Μ. Н е ш р и. Огледалото на света.1984, с.98.
2 Р. К о в а ч е в. Опис на Никополския санджак от 80-те години на XV в. С., 1977, с.62.
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Изследвайки гъстотата на християнското население в Североизточна България, 
сравнена с тази в Македония и Западна България близо сто години след завое
ванието, Р.Ковачев прави убедителен извод, че тук плътността на заселване е 
повече от двадесет пъти по-малка3. Това положение не може да бъде обяснено 
с природни или исторически наследени фактори, тъй като разглежданите тери
тории са средищни в пределите както на Първото, така и на Второто българско 
царство, а това в голяма степен се дължи на наложената в тези краища в 
първите десетилетия на османското владичество неприемлива за християнското 
население действителност. Още през XV в. близостта на р.Дунав и относител
ната сигурност на отвъддунавските земи започват да поощряват масовата бъл
гарска емиграция във Влашко. Ръководителят на едни западноевропейски поход 
с галери по р.Дунав през 1445 г. Валеран дьо Ваврен в спомените си описва 
драматичното изселване на 12 000 българи от тукашните земи, които при Русе 
са прехвърлени отвъд реката4 5. Тези действия продължават и през следващите 
столетия 6, като непрекъснато обезкръвяват околната българската общност и 
предопределят някои негативни за нея демографски изменения.

Маркираните констатации в значителна степен се отнасят и до Червен, чиято 
съдба е неделима от тази на околните му земи. Нешри, като проследява пътя 
на османската армия в Североизточна България, пише, че в отличие от някои 
други крепости, които предават ключовете си на завоевателя, Червен е превзет. 
Въпреки че в описанието липсват подробности, може да се предположи, че 
неговата участ не се отличава от тази на оказалите съпротива и завзети други 
крепости. Макар и косвено трудновъзстановимите поражения от удара върху 
града са илюстрирани от данните за числеността на неговите жители през 
втората половина на XV в. Според тимарския опис на Никополския санджак от 
1479 г. в Червен има 107 християнски домакинства и 4 вдовиЦи 6. Тези данни 
са потвърждават от наскоро публикувания друг опис на владенията в санджака, 
съставен шест години по-късно -  през 1458 г.7, където е посочено, че християн
ските домакинства в Червен са 97, но има 13 неженени и 3 вдовици.

Видно е, че населението на града по това време е сравнимо с това на едно 
голямо село 8, като същевременно други селища, които по време на Второто 
българско царство са съизмерими или по-малки от Червен, според описа от 
1479 г. имат население съответно: Свищов -  200 християнски домакинства и 4 
вдовици9, Враца -  общо 319 домакинства и неженени с 26 вдовици10 *, Ловеч -  
147 домакинства и неженени с 30 вдовици 11 и т.н. Сравнени с Червен твърде 
показателни са и данните за населението на Русе от същите документи, като

3 Р. К о в а ч е в .  Сходства и различия в демографските процеси на територията на днешна 
Северна България и Югозападните български земи през втората половина на XV в ,- В: Българският 
петнадесети век. С., 1993, с.71.

4 френски пътеписи за Балканите XV—XVIII в. С., 1975, 66-69.
5 В. Т р а й к о в, Н. Ж  е ч е в. Българската емиграция в Румъния XIV в. -  1879 г. С., 1986; П. Д о- 

рвВ.  Документи ИЗ турските държавни архиви.Т.1. (1564-1872). С., 1966, с.187.
« ТИБИ, серия XV-XIV в. Т.2. С„ 1966, с.187.
7 Р. К о в а ч е в .  Опис на Никополския санджак..., с.146.
8 X р. Г а н д е в .  Българската народност през XV век. С., 1989, с.79.
9 ТИБИ, серия XV-XIV в. т.2, с.245.
,0 Пак там, с.253.
"  Пак там, с.271.
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се има предвид, че Русенската крепост се предава и остава неразрушена 1г. 
През 1479 т. в Русе има 239 християнски домакинства и 1 вдовица, но заедно 
с тях са и 4 домакинства мюсюлмани 12 13, а през 1458 г. броят на християнските 
домакинства е посочен 205, но неженени са 39, вдовиците 4, а мюсюлманските 
домакинства З14., т.е. видимо е, че населението на Русе е по-голямо, а и твърде 
вероятно е това да е станало за сметка на изселници от Червен. Миграционното 
движение между двете селища трайно е възприето от класическата османска 
историография, тъй като векове по-късно Русе продължава да бъде смятан за 
продължител на Червен15, независимо, че по време на Второто българско цар
ство съществуват едновременно 16.

През втората половина на XV в. Червен още е определян като град и е част от 
зеамет, в който са включени също с.Иванова и нелокализираното с.Ямног 17. 
През 1479 г. приходът само от Червен се определя на 11 770 акчета, но през 
1458 г. той вече е изчислен на 16 815 акчета, т.е. само да няколко години се 
отбелязва увеличение с 43 %. Въпреки това, сравнен с този на останалите 
градове в Никополския санджак, приходът от Червен е нищожно малък. Като 
пример през 1479 г. приходът от Никопол е определен на 122 436 акчета, от 
Търново -  49 789 акчета, от Ряхово (Оряхово) -  20 555 акчета, от Свищов -  
33 996 акчета, от Враца -  37 094 акчета, от Ловеч -  21 731 акчета и т.н. От 
градовете в Никополския санджак, включени заради големината и размера на 
приходите от тях в зеамети, единствено Шумен има по-малък доход -  6 341 
акчета, но той освен от войските на Али паша е разрушен и от кръстоносната 
армия на Владислав III Ягело само няколко десе-^илетия по-късно 18.

Не са малко и селата, приходът от които е по-голям или съизмерим с червен- 
ския. Така с.Водици (при с.Мусина, Великотърновско) е с приход 18 010 акчета, 
с.Дебнево (Ловешко) -1 1  358 акчета, с.Михап Орудж (с.Михалци, Павликенско) 
- 1 3  126 акчета и т.н. За да бъдат повишени доходите на Червенския зеамет, 
към него е добавена мезрата Богдашица с приход 200 акчета, но това не про
меня съществено общия размер на прихода 19.

В регистъра от 1485 г. е посочено, че от Червенския зеамет са отпаднали 
селата Иваново и Ямног, но са прибавени юрушката мезра Кьосе Азиз и населе
ната с маслари и миньори мезра Кенанлър, намираща се в района на Шумен20. 
Въпреки това приходът от зеамета продължава да бъде малък. Владетелите 
му също се сменят често. През 1479 г. негов зеим е Бали, син на Емир Гази; до 
1489 г., е владение на Чавуш Касъм, но през същата година е предаден на 
Кирик Али. В средата на XVI в. Червен вече е вакъф на дъщерите на Мустафа 
паша -  велик везир на Баязид I I 21.

12 А л. К у з е в. Приноси към историята на средновековните крепости по Долния Дунав. Т.1. 
Тутракан и Русе,- ИНМВ, II (XVII), 1966, с.36.

13 ТИБИ, т.2, с.193.
14 Р. К о в а ч е в. Опис на Никополския санджак..., с.149.
15 Румелия и Босна. Географски описал Мустафа бен Абдуллах Хаджи Калфа.-АППр, 1938, № 2  

с.63.
16 А л. К у з е в. Цит.съч.
17ТИБИ, т.2, с.187.
18 Б. Ц в е т к о в а. Паметна битка на народите. С., 1969, с.244.
19 ТИБИ, т.2, с.231.
20 Р. К о в а ч е в. Опис на Никополския санджак..., с.146.
21 ТИБИ.т.З. С., 1972, с.449.
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За Османската империя XV в. е период на икономическа стабилизация. Цити
раните данни обаче са недвусмислен показател, че още тогава Червен същест
вено изостава в стопанско отношение от останалите големи градски средища, 
заварени от турците, въпреки че по време на Второто българско царство той 
не им отстъпва с големината и стопанското си значение и дори в редица отноше
ния ги превъзхожда. Това обстоятелство може да бъде обяснено най-вече с 
непоправимите поражения, нанесени на града през 1388 г., още повече че такава 
съдба има и другият завзет голям град в Североизточна България -  Шумен.

Известно е, че като продължават наследената от времето на средновековна
та българска държава традиция, турците не отнемат административните функ
ции на Червен след завладяването му. Описите на ленни владения от втората 
половина на XV в. го предоставят като седалище на вилает 22, независимо от 
неясното съдържание на тази единица, а през XVI в. има сведения, че там 
резидира кадия23. Проследяването на включените в пределите на подчинената 
му област селища показват, че на север нейната територия достига Дунав, на 
запад границата й се очертава от линията между землищата на селата Батин 
и Лом Черковна, на юг тя обхваща района на Попово, а на изток достига линията 
между селата Осеновец и Мартен на р.Дунав. Административното значение 
на Червен се запазва и през XVI в., след налагането на нахиите като администра
тивни единици24 25. През 1564-1565 г. съществува нахия Червен от лива Никопол, 
в пределите на която е и Русе26. През 90-те години на XVI в. Червенската нахия 
все още включва селища, които в общи линии повтарят границите на предишния 
вилает26. На север в нейните предели се намира дори Гюргево, а в югоизточния 
си край границата е изместена на изток, като в територията на административ
ната област е включен и Разград27 *. Червен запазва някакви административни 
функции и в началото на XVII в., но те са продиктувани единствено от форми
ралата се традиция. През 1632 г. той е упоменат като седалище на каза 26, но 
Русе вече е отделен от нея 29. По това време общият упадък на Червен окон
чателно изчерпва неговите административни възможности. От един съвременен 
регистър на поголовния данък е видно, че през 1657 г. той вече е само село от 
каза Русе 30. Във войнушки регистър от 1548 г. е наречен "голямо село"31.

Илюстрираният упадък на административната роля на Червен се подчертава 
и в контекста на някои не съвсем ясни данни за административните функции 
на Русе в началните векове на османското владичество. Ал.Кузев приема, че 
още в края на XVI в. Русе става център на вилает, наравно с Червен, като се 
позовава на обстоятелството, че той е град и формира богат зеамет, каквито

22 ТИБИ, т.2, с.187.
23 ТИБИ, т.З, с.373.
24 Р. Г р а д е в а .  Административна система и провинциално управление в българските земи през 

XV в ,- В: Българският петнадесети век, с.47.
25 Известия на НБКМ, 16(22), 1981, с.717.
26 В. М у т а ф ч и е в а .  Османска социално-икономическа история. С., 1993, с.296.
27ТИБИ, т.З, с.441.
23 ТИБИ. Т.7. С., 1986, 3 4 7 -3 4 8 .
29 ТИБИ, т.З, с.230.
30 Π. П е т р о в. По следите на насилието. Т.2. С., 1988, с.350.
3' ТИБИ. т.5. С.,1974, 125-127.
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са останалите вилаетски средища в Никополския санджак 32. Като цяло тази 
теза не се потвърждава от известните ни извори. Подкрепящо я изключение е 
само упоменаването в тимарския регистър от 1479 г., че с.Мартен спада към 
Русе 33, така както за всички останали селища в района е уточнено, че спадат 
към Червен. Неизяснеността на това сведение намира донякъде връзка със 
започналото още през 80-те години на XIV в. съвместно упоменаване в изворите 
на Русе заедно с Червен34 35, което внушава възможност и за някакво администра
тивно единство. В действителност до началото на XVII в. Русе е административ
но подчинен на Червен, но значително го изпреварва в стопанското си развитие. 
Твърде показателни в това отношение са известните сведения за градски вакъ- 
фи от средата на XVI в.36 Там са упоменати многобройни магазини за издръжка 
на джамии, както и значителна сума -  75 600 акчета, завещана в брой, но 
въпреки че и тук Червен и Русе са записани заедно, сведението явно се отнася 
за Русе, тъй като имената на част от цитираните месчиди и чаршии (Месих 
войвода, Махмуд войвода, Ахя паша) много точно се свързват с имена от русен
ски махали зе. Макар и косвено, съвместното упоменаване на двете селища 
само поддържа цитираните други данни, че след османското нашествие Червен 
необратимо запада и след средата на XV в. като най-значително селище в 
червенската административна област се утвърждава Русе, който все още няма 
административни функции, но доминира с числеността на населението и със 
стопанското си значение.

Червен продължава да бъде военен център с гарнизон и след завземането 
му, подобно на крепостите Никопол, Холъвник, Свищов, Търново, двете части 
на Йергьоги -  Русе и Гюргево, Провадия, Тутракан и др. Червенската крепост 
през втората половина на XV в. има трима командири, двама от които според 
регистъра от 1479 г. са диздар и беваб. Диздарът Баба Илиас има тимар, със
тоящ се от селото Каменна Черква (при с.Горско Абланово, Поповско), който 
му носи доход 2 315 акчета. Тимарът на беваба Есенлю включва единствено 
мезрата Балабанджа (при с.Градище, Шуменско) с доход 800 акчета, а третия 
командир -  Али Диване има доход само 100 акчета от с. Две могили37. Сравне
нието на тези данни с доходите на офицерите от останалите крепости в сан- 
джака, особено крайдунавските, които рядко са по-малки от 3 000 акчета показ
ва, че през втората половина на XV в. Червенската крепост вече има ограничено 
военно значение. Това се потвърждава и от съпоставянето между числеността 
на командния състав в отделните крбпости. Така в крепостта Гюргево има 13 
офицери, в Русе -  11 и т.н.

Тъй като остава във вътрешността на страната и далеч от посоките на основ
ните военни направления, военните функции на Червен се променят още в пър
вите десетилетия след завладяването му и вероятно придобиват тилов, помо
щен характер. Известно е, че настанената там военна част през XV в. се състои

32 А л. К у з е в. Цит.съч., с.35.
33 ТИБИ, т.2, с.199.
34 ТИБИ, т.З, с.472; Р. Г р а д е в а .  Цит.съч., с.43.
35 ТИБИ, т.З, с.472; В. М у т а ф ч и е в а .  Цит.съч., с.392.
36 Ж. С и р о м а х о в а .  Русе през възраждането. Русе, 1997, 43-49.
37ТИБИ, т.2, с.326.
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само от 57 мюселеми33, натоварени да охраняват крепостта, но по това време 
корпусът на някогашните мюселеми-конници вече е реорганизиран и те имат 
само спомагателни военни задължения -  охраняват складове и военни работил
ници, ремонтират пътища и мостове, конвоират военни товари и др.38 39 Ограни
чаването и намаляването на военната роля на Червен вероятно става едно от 
важните условия, които предопределят неговия цялостен упадък.

Базирането на турски военен гарнизон, колкото и ограничен да е той, както и 
административните функции на града, предполагат и промени в етническия 
състав на неговото население. Тимарските регистри от 1479 и 1485 г. обаче 
категорично сочат, че до края на XV в. там няма турски заселници, в отличие 
от Никопол, Търново, Шумен, Враца, Ряхово, Ловеч и дори Русе. Очевидно в 
този начален период на османското владичество градът остава незасегнат от 
ранната турска колонизация, защото се възстановява трудно от нанесените му 
по време на завоеванието поражения и е непривлекателен за турско гражданско 
население. Запазилият се български етнически облик на Червен и околните 
селища е причина червенският епископ да продължи да резидира там, но пре
местването му в проспериращия Русе към края на XVI в.40 явно има съдбоносни 
последици и изоставящото в развитието си в продължение на два века селище 
окончателно загубва значението си 41.

Оскъдните писмени сведения от XVII в. отново показват задълбочаващ се 
регрес, сред причините за който вече вероятно доминират икономическите -  
оставането на града в страни от важните пътища в империята, нарастването 
на комплексната роля на р.Дунав, която поощрява развитието на крайбрежните 
селища, загубата на местния стопански потенциал и др. Преминалият оттам 
през средата на века Хаджи Калфа го сравнява с бедно християнско село 42. 
Променената военно-политическа и стопанска обстановка окончателно налагат 
като доминиращо селище в района Русе, условията за позитивно развитие на 
който, сравнени с тези на Червен, се оказват значително по-благоприятни.

Въпреки печалните резултати от низходящото си развитие през ранните веко
ве на османско владичество, документирани в писмените извори, през следва
щия период Червен продължава да се откроява от съседните му села. Известно 
е, че още в средата на XVI в. там е направен опит да бъде възроден седмичният 
пазар, но той започва да затъмнява русенския и е отменен с административни 
мерки43. В началото на XVIII в. като резултат от някакво оживление, червенските 
жители искат разрешение да поправят разрушената църква "Св.Иван", останала 
от времето на средновековната българска държава 44, което е любопитно

38 Пак там, с.327.
39А. Ш а м с у т д и н о в .  ПроблемистановленияОсманскотогосударствапотурецкимисточникам 

XIV-XV в .-  В: Османская империя. Система государственного управления, социальнне и зтноре- 
лигиозние проблеми. М., 1986, 34-35.

40 В края на X V - в. П.Джорджич вече титулува епископа "русенски". Вж: Ц. Г е о р г и е в а ,  
Д. U, ан  е В. Христоматия по история на България. Т.З. С., 1982, с.195.

4' Р.Ковачев смята, че Червен е разрушен по време на походите на влашкия войвода Михаил 
Витяз в края н XVI в., но тази теза засега остава неподкрепена от наличните извори. Вж: Р. К о в а - 
ч е в. Опис на Никополския санджак...

42 Румелия и Босна. Географски описал Мустафа бен Абдуллах..., с.92.
43 Турски извори за историята и правото в българските земи. Т.2. С., 1971, с.135.
44 П. Д о б р е в. Цит.съч., с.35.
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свидетелство, че поне част от селището все още се разполага върху територията 
на средновековния град. След това известие Червен почти представа да се упо
менава в писмените извори до втората половина на XIX в. , когато вече става 
обект на историко-археологически интерес и е посетен Г.С.Раковски45 46, ф.Каниц46 
и др. Подробно описание на археологическите му останки вече след Освобож
дението пръв прави К.Шкорпил 47, а началото на археологическото проучване 
поставя В.Златарски 48. Отново Шкорпил за първи път споменава за намерени 
там материали -  монети49, фиксиращи живот на червенската територия и през 
ранния османски период. Впоследствие при редовни археологически разкопки 
е разкрит значителен по обем материал, който от своя страна също утвърждава 
категорично съществуването на укрепено селище в очертанията на среднове
ковния град и през XV-XVII в.

Видовата и количествената наличност на разкритите находки не позволява 
да бъдат уточнени всички основни белези на материалния и духовния живот, 
формиращи цялостния облик на селището по това време. Поради еднообразието 
им те не са в състояние да очертаят и точна вътрешна хронология на периода, 
както и да фиксират горна граница за обитаване на селищната територия. Архео
логическите датировки се затрудняват в голяма степен от неограниченото полз
ване на руините за добив на камък в ново време, което е довело до смесване, 
объркване или унищожаване на близките до повърхността на терена напластя
вания. Все пак резултатите от разкопките дават възможност за разкриване на 
най-съществените селищни характеристики на Червен през този изпълнен с 
многобройни неясноти период, както и за установяване на преки паралели със 
сведенията от писмените извори.

Археологическото проучване преди всичко установи, че в началния период 
на османското владичество селището запазва разположението си в пределите 
на града от периода на Второто българско царство, като заема вътрешния 
укрепен град върху високия скален рид. Макар и по косвен път това потвърждава 
постановката, че турците поне в началото на владичеството си по тези земи 
възприемат и продължават наред със заварените селищни и други традиции 
от покорената от българска държава -  военни, административни, стопански И 
т.н. Въпреки това в цялостния селищен образ на Червен настъпват немалко 
промени, отнасящи с до неговия градоустройствен облик, характера на жилищ
ното и обществено строителство, на битовата култура и др., които в една или 
друга степен потвърждават известния от писмените извори упадък.

Археологическата обстановка в Червен позволява да бъде фиксирана сравни
телно точно долната хронологическа граница на разглеждания период, която 
се определя от завземането на града. В двете обособени части на червенската 
укрепена територия са разкрити няколко монетни находища, включващи монети 
от последните български царе -  Иван Александър (1331-1371), Иван Шишман

45 След посещението на Червен, Раковски му посвещава емоционално стихотворение. Вж: 75 
години музейно дело в Русенски окръг. Русе, 1979, с.5; Г. С. Р а к о в с к и. Съчинения. Избор, 
характеристика и обяснителни бележки от М.Арнаудов. С., 1922, сгббб.

46 F К а η i t z. Donau-Bulgarien und der Balkan. Lepzig, 1880, p.345.
47 K. Ш K o p n и л. Опис на старините по течението на р.Русенски Лом. С., 1914, 26-31.
48 Пак там, с.158.
49 Пак там, с.31.
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(1371-1393) и Иван Страцимир (1360-1396) от Мурад I (1362-1389) и от влашки 
владетели, сред които най-късен е Дан I (1383-1386)50, укриването на които 
много точно се свързва със събитията от 1388 г. Събрани са и немалко данни, 
разкриващи последиците от разрушителния военен катаклизъм хронологично 
съответстващ на това време. В много проучени участъци краят на средновеков
ните напластявания се бележи от унищожителен пожар, видим както в археоло
гическите останки -  температурни промени на варовика, пластове с високо 
съдържание на пепел и въглени върху средновековните руини и др., така и в 
измененията на някои находки -  вторично стопена сграфито керамика, обгорени 
метални предмети, деформирана от висока температура стъклена паста и др. 
Следите от пожара не са повсеместни. Те се разкриват предимно във всички 
проучени досега сектори в западната укрепена територия (същинския град) и 
донякъде в централната и източната части на източната укрепена територия 
(цитаделата). Някои градски зони , каквато е западната част на цитаделата с 
разположените там средновековен замък и две големи църкви -  №№ 2 и 4, 
вероятно остават опазени.

Разрушенията и пожарът засягат в различна степен червенските фортифика
ционни съоръжения. По крепостните стени на цитаделата не са установени 
видими следи от обгаряне51. По-съществени поражения са установени само в 
северния край на източната крепостна стена около крепостната порта52. Запад
ната крепостна стена на цитаделата остава изцяло незасегната от пожара, 
което се потвърждава и от запазените на място в насипа от рушевина негорели 
фрагменти от средновековната дървена порта на тази стена53, както и от отлич
но съхранената тук крепостна кула.

Проученият неголям сектор от най-западната и най-ниско разположена кре
постна стена на същинския град показва, че пожарът й е нанесъл значителни 
поражения, като белезите от него са особено открояващи се в района на крепост
ната порта. Върху скалната основа в прохода на портата се разкри пласт от 
горяла пръст, пепел и въглени, дебел 0,2 м. Там на място бе намерена и горяла 
дървена греда, съединяваща като праг двете срещуположни лица на прохода. 
Всички направени впоследствие груби преустройства на тази стена в района 
на портата изцяло лежат върху оставения навсякъде непочистен горял пласт.

Проследяването на белезите от обгаряне, съпроводено с разрушения по някои 
червенски фортификационни съоръжения, разкрива подробности, които позволя
ват да бъде възстановена последователността на завземането на укрепения 
град Червен през 1388 г. Видно е, че най-значителни поражения върху крепост
ните стени има предимно около портите, т.е.може да се предположи, че главни
те удари на османската обсадна армия са били насочени именно към тях. Ес
тествената защита и мощните съоръжение на източната стена на цитаделата 
явно са образували надеждна преграда, той като разрушенията тук са значител

м В. Д и м о в а. Градоустройство и архитектура на Цитаделата на Червен през XIII—XIV в ,- В: 
Средновековният Червен. С., 1985, с.45.

5' Пак там.
52 В. Д и м о в а. Червен през първите векове на османското владичество -  В: Средновековният 

Червен, с.123.
53 В. Д и м о в а .  Г радоустройство и архитектура..., с.61.
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но по-малко. Многократно по-откроени са следите от силно обгаряне и направе
ните по-късни преправки на зидарията по цялата дължина на разкритото външно 
лице на западната крепостна стена на същинския град. Независимо че нейното 
проучване още не е окончателно завършено, характерът на разрушенията и 
преустройствата, най-вече в участъка около портата, дават основание да се 
допусне, че пробивът в червенската отбрана е направен тук. Тази теза се подкре
пя освен от разрушенията непосредствено върху крепостната стена и от повсе
местния пожар, засегнал цялата територия на пазения от тази стена същински 
град. Видно е също, че стената е значително по-уязвима от външната стена на 
цитаделата, тъй като е разположена ниско под околните скали. Същевременно 
по-добрата съхраненост на отделните зони в пределите на цитаделата подсказ
ва, че тази градска територия не е била обект на унищожителния първи удар, а 
е завзета впоследствие, вероятно след разорението на западните части.

Археологическото проучване разкрива, че много съоръжения от българския 
средновековен град, особено фортификационните, са ремонтирани и използвани 
след пожара. Това обстоятелство е в пълно съгласие със сведенията от писме
ните извори, че в началните векове на османското владичество Червен продъл
жава да изпълнява някакви военни функции. Сравнително отчетливо се откроя
ват направените поправки върху по-разрушената западна крепостна стена на 
същинския град. Проходът на крепостната порта там е отразен с допълнителен 
зид на северното лице. Преустроено е и разрушеното външно лице на полукръг
лата кула, фланкираща входа от север, като направеният градеж лежи върху 
допълнителното положени в основата на кулата големи каменни квадри. Груби 
поправки има и на други места по външното лице на стената. Коренно преустрое
на южно от входа е стената и отвътре, като е нарушена симетричността на 
портата спрямо северния сектор. Крепостната стълба тук е заличена с прими
тивен градеж от едри ломени камъни и кал, който поради лошото си качество 
сега е силно разрушен. Върху него стъпва перпендикулярен на стената зид от 
по-дребни ломени камъни и кал, който лежи върху пласт от горяла пръст 54.

Преустройства и поправки са направени и в разрушения сверен край на източ
ната крепостна стена на цитаделата55. Южно от крепостната порта е изградена 
нова стълба с П-образна форма. Съзнателно поддържаната по време на Второто 
българско царство протейхизма между ранновизантийската и средновековната 
крепостна стена е напълно засипана, а от външната страна на портата с груб 
зид от различно големи ломени камъни е оформен проход, който отвежда до 
входа непосредствено край южната стена на един от бастионите.

Градежът на направените преустройства по крепостните съоръжения значи
телно се отличава от този на основното строителство на стените. Той е направен 
с кална спойка или с лошокачествен бял хоросан и въпреки че също са използ
вани ломени камъни и дървени сантрачи, изпъква със своя примитивизъм и 
показва, от една страна, стремеж стената да бъде поправена максимално бър
зо, но от друга страна е свидетелство на явен спад в строителните възможности. 
Обстоятелството, че по-късно не са направени опити за неговото подобряване 
само потвърждава тезата, че военното значение на крепостта бързо намалява.

54 Разкопки на западната крепостна стена на същинския град са направени през 1986 г. под 
ръководството на В.Димова и Ст.Йорданов.

55 В. Д и м о в а. Червен през първите векове..., с.123.
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Данни за преустройство на феодалния замък през това време няма 56 57 58. Той 
вероятно е използван във вида му, формирал се още преди османското нашест
вие. Неговото съществуване и след завземането на града се потвърждава от 
разкрити монети 57, но през този период той вероятно има предимно военни 
функции, тъй като разкритите находки са малко, еднообразни и без елементи 
на лукс 68.

Етапът, достигнат от археологическото проучване, категорично сочи, че ма
кар в отделни сектори да претърпява преустройства и поправки, крепостната 
система на Червен и през ранните векове на османското владичество запазва 
облика си от времето на Второто българско царство, но поради ограниченото 
военно значение на крепостта постепенно е занемарена. По-различна е съдбата 
на жилищните квартали в двете укрепени части, където заради по-малката им 
здравина строежите са засегнати силно от пораженията по време на завзема
нето на града. Непознатото с мащабите си до османското нашествие разруше
ние става причина тук да се формира дебел пласт от строителна рушевина, 
който за пръв път води до трайно прекъсване на утвърдилата се преди това 
местна традиция основите на новите строежи да стъпват директно върху почис
тена здрава скална основа. Отличителен белег на строителството след края 
наXIV в. става фундирането на основите само в този пласт59. В редките случаи, 
когато се достига скалата, новите стени обикновено засичат хаотично старите 
засечени подове на жилища от XII—XIV в., което свидетелства, че тези жилища 
са били изцяло разрушени. Въпреки разликата в дебелината му, пластът от 
строителна рушевина се проследява в по-голямата част от проучената тери
тория.

Жилищни сгради от разглеждания период се намират във всички разкрити 
участъци на цитаделата и същинския град60. Разположени са в групи или обосо
бено, но плътността им на застрояване, сравнена с тази от всички строителни 
периоди от времето на Второто българско царство, е значително по-малка 61 62. 
Ситуирането им, както и преди това, е съобразено с теренните особености, но 
без да бъде спазвана някогашната улична мрежа и елементите на средновеков
ната планова структура. Изключение прави само централната градска улица, 
трасето на която в общи линии се запазва, без да има данни за височината на 
ходовото ниво, тъй като е била без здрава настилка бг. Тъй като рушевината 
изцяло скрива руините на по-старите жилища, новоизградените не са съобразя
вани с тяхното местоположение. Само в изолирани случаи посоката на някоя 
от стените се определя от очертанията на засеченото жилище от периода ХИ— 
XIV в., но това става когато над терена е имало запазени фрагменти от здрави 
стари стени, които са надзиждани.

Новоизгражданите жилища се отличават с по-големи размери, сравнени с 
тези от времето на Второто българско царство. Така жилище № 3 в цитаделата

56 В. Д и м о в а. Градоустройство и архитектура..., с45.
57 В. Д и м о в а. Замъкът в Червен.- В: Средновековният Червен, с.80.
58 Пак там, с.80.
59 В . Д и м о в  а. Г радоустройство и архитектура..., с.42.
60 Пак там, с.36. План на цитаделата.
61 В. Д и м о в а. Жилищни сгради.- В: Средновековният Червен, с.91.
62 През периода XII—XIV в. ходовото ниво на улиците съвпада с повърхността на скалната основа.
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има дължина 17 м., жилището северно до него -  11,6 м. и т.н., а обичайната 
дължина на жилищата в същинския град става 8 -  10 м. Особеност, която 
отличава тези жилища от градените през предосманския период, става тяхната 
дву- и дори триделна планова структура. Малката височина на запазените осно
ви все още не дава възможност да бъдат фиксирани входовете им и да бъде 
установен характерът на свързващите връзки между отделните помещения. 
Тъй като са фундирани плитко, тези жилища нямат сутерени. Стените им, както 
и през XII—XIV в. също са градени от ломени камъни, споени с кал. Тяхната 
дебелина остава непроменена -  0,6-0,8 м. Подовете вероятно са дървени или 
са покрити с много тънка глинено-землена замазка, поради което ходови нива 
не са установени. Наличните данни са недостатъчни и за установяване на верти
калния облик на жилищата. Проявяващата се тенденция за нарастване на хори
зонталните им размери, съпоставено с известните от писмените извори сведе
ния за намаляване на числеността на населението подкрепя тезата, че след 
османското нашествие се налага предимно едноетажно жилищно строителство. 
Отсъстват и изрични археологически сведения за вида на покривните конструк
ции, но те вероятно не се различават от предходния период. Оскъдният битов 
материал не позволява да се направи възстановка и на интериора.

Резултатите от археологическото проучване позволяват да се проследи раз
витието на култовото строителство в контекста на цялостните промени в Червен 
след османското нашествие и дават възможност за някои изводи, отнасящи 
се до църковно-културната роля на селището през този период, до етнодемо- 
графската структура на неговото население и др.

Известно е, че като отчитат голямото значение на християнската църква за 
поддържане на българското етническо съзнание, турците поставят немалко 
пречки дейността й, които имат различен характер през отделните етапи на 
тяхното владичество. Един от изразите на това отношение през XV-XVII в. 
стават ударите срещу материалната база на църквата -  разрушаване на хрис
тиянски култови сгради, превръщане на църкви в джамии, ограничения и забра
ни за строеж на нови църкви, съзнателно създавани затруднения при ремонта 
и поддържането на старите и т.н. Разкритите църковни сгради на Червен от 
разглеждания период в много отношения носят белезите на тази дискримина
ционна политика.

Църковното строителство в Червен по време на Второто българско царство 
е силно позитивно повлияно от развитието на града като седалище на митро
полит. До идването на османските турци цялата градска територия е наситена 
с християнски църкви, някои от които са съвършени образци на църковната 
архитектура от периода XII—XIV в.63 Равномерното териториално разпределение 
на църквите е свидетелство за съществуването на оптимално изградена ено
рийска организация, но функционирането на тази структура явно е сериозно 
разстроено по време и след насилственото завземане на града. Разкопките показ
ват, че някои от църквите са разрушени в различна степен още през 1388 г., като 
руините на някои от тях -  църкви № 1 и № 2, остават запазени на различна

63С .Г  е о р г и е в а ,  В. Д и м о в а .  Църква № 2 в средновековния град Червен.- ИАИ, 24,1963,71- 
85. С ъ щ и т е. Църква № 1 в средновековния град Червен -  Археология, IX, 1967, № 2, 5-11; В. Д и- 
м о в а. Църковна архитектура.- В: Средновековният Червен, 103-122.
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височина и по-късно са включени в нови строежи. От големите църкви сравни
телно добре запазени остават само двете, разположени в западния край на 
цитаделата (№ 2 и № 4). Вероятно техни са извисяващите се руини, които доми
нират в силуета на селището през средата на XVII в.64 * Две малки еднокорабни 
църкви в пределите на цитаделата са напълно разрушени (№ 6 и № 9). Значи
телно засегната и изоставена е също църква № 5 в същинския град, по стените 
на която, като и на близко разположената църква № 1, са останали белези от 
разрушителния пожар. Археологическата обстановка показва, че встрани от огне
ната стихия в пределите на същинския град остава единствено църква № 10.

Усилията за стабилизиране на живота и за възстановяване на нарушената 
църковна организация след отминаване на вълната на османското нашествие 
намират отражение в опитите за възстановяване на териториалната църковна 
мрежа. Макар и с временни средства, решение намира въпросът за епископ
ската църква. Тъй като старата митрополитска църква (№ 1) става неизползвае
ма, за такава е пригодена по-запазената църква № 2 в западния край на цитаде
лата, като в централната й апсида е изсечен синтрон 66. Продължителността 
на периода, през който църквата изпълнява тази функция е трудно да бъде 
установена по археологически път, но наличието на голям синтрон и в една от 
близко разположените до територията на града скални църкви не изключва 
възможността преди преместването на епископското седалище в Русе, червен- 
ският епископ да е резидирал и в скалния манастир при Москов дол 66.

Въпреки че населението значително намалява, още в първите десетилетия 
след завземането на града са възстановени някои от разрушените и са изгра
дени нови църкви. Две такива църкви, с поредни номера 6А и 9А, са разкрити 
при проучването на цитаделата. Те са еднокорабни, едноапсидни, без притвор и 
представят най-често срещания тип в условията на действащите през XI—XVI в. 
ограничения 67 *. Църквите явно са строени след османското нашествие, тъй 
като едната (№ 6А) лежи пряко върху изгорялата по-стара църквав8, а другата 
(№ 9А) е фундирана в насип от строителна рушевина 69. Изследовател ката на 
църквите В.Димова приема, че те са построени на самия край на XIV в.70, но 
същевременно пише, че са имали поддържащи аркови пояси на каменния свод. 
Разглежданите църкви са силно издължени постройки, а е известно, че съотно
шението между дължината и ширината на наосите през периода XV-XVI в. е 
около 2:1, като при ранните преобладават по-издължените очертания 71. Това 
съотношение при църква №6А е 24:1, а при № 9А -  2,18:1, което е показател за 
тяхната ранна датировка. Същевременно планът на разглежданите църкви не 
показва наличието на поддържащи сводови арки, а е известно, че те се появяват

84 Е. F е r m е n d z i n. Acta Bulgariae ecclesiastica. Zagrabiae, 1887, p.263.
85 В. Д и μ o в а. Църковна архитектура..., c.116.
88 C T. Й o p д a η o в. Скални обители край средновековния град Червен.- ТМСБ, 18,1992, с.92.
87 С т. Б о я д ж  и е в. Отличителни белези на българската църковна архитектура през XV-XVIII в .- 

АТИ, 1, 1987, с.35; М. К о е в а. Паметници на културата през Българското възраждане. С., 1972, 
с.23.

88 В. Д и м о в а. Църковна архитектура..., с.118.
88 Пак там, с .120.
70 Пак там.
71 М. К о е в а. Цит.съч., с.27.
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едва през XVII в.72, което също подкрепя строителството им наскоро след осман
ското нашествие. Най-вероятно изграждането на двете сгради трябва да се 
свърже с "мащабния обновителен процес", който започва християнската църква 
в средата на XV в.73, по времето на веротърпимия султан Мехмед II (1451 — 
1481 )74 75, когато в цялата страна са възстановени и изградени много нови цър
ковни сгради с близки до разглежданите архитектурни характеристики.

Наличието на такива църкви в силно разрушения по време на османското 
нашествие Червен противоречи на дълго битувалата теза, че те са били раз
пространени предимно в Западна България 76. По-вероятно е отсъствието им 
днес в североизточните български предели да се дължи, от една страна, на 
наистина по-разрушителния от останалите български територии характер на 
османското нашествие тук, и от друга, на наложените особено след XVIII в., 
по-трудни условия за нормалното съществуване на българския етнос. Все пак 
разглежданите църкви убедително сочат, че и тук, макар и като резултата от 
повече усилия, са налице опити за възстановяване и стабилизиране на една 
приемлива етносоциална обстановка. Строежът на такива църкви засяга цялата 
градска обитаема по това време територия и се потвърждава от разкритата 
напоследък неголяма църква в същинския град (№ 12), носител на всички белези 
на църковното строителство през този период. Тя е еднокорабна, едноапсидна, 
с притвор, чиято западна стена не може да се очертае поради разрушенията. 
Западната й обща дължина е 11,2 м., а ширината й е 4,2 м. Вътрешните размери 
на наоса са съответно 7,8/3,0 м., като съотношението между тях е 2,6:1. Апси- 
дата се издава на 2,0 м. и диаметърът й обхваща цялата ширина на сградата. 
В очертанията на издигнатото със стъпало олтарно пространство се разкри 
груба четиристенна колона от основа на олтарна маса.

Основите на църквата са запазени в един-два реда зидария от предимно 
големи ломени камъни, споени с лошокачествен бял хоросан, фундирани са 
плитко в пласт от строителна рушевина, който съдържа елементи от керамо- 
пластична украса на близко разположената църква N5 5. Лошата съхраненост 
на разглежданата църква не дава възможност да бъде установена височината 
на нейното ходово ниво, което вероятно е останало по-високо от повърхността 
на днешния терен.

Стените на църквата имат дебелина 0,6 м. Тяхната лошокачествена спойваща 
материя и отсъствието на укрепващи стените контрафорси изключват възмож
ността църквата да е покрита с каменен свод и вероятно е имала дървена 
покривна конструкция. Отсъствието сред находките на украсени елементи сочи, 
че постройката е била твърде семпла и с външния си вид, и с размерите си не 
се е отличавала от заобикалящите я жилищни сгради. Много от нейните архитек
турни характеристики -  сливане на предолтарното пространство с това на алеи-

72 Пак там, с.31.
73 Ц в. Г е о р г и е в а .  Ролята на българските социални институции в условията на османското 

владичество.- В: България 1300. Институции и държавни традиции. Т.З, С., 1983, с.516.
74 Г. А р б а л и е в. Строителни и художествени традиции на българската архитектура. С., 1977, 

с.60.
75 К р. М и т е в. Старинни църкви в Западна България -  ИБАИ, 13,1939, 228-245; А с. В а с и л и е в .

Църкви и манастири в Западна България.- РП, 4, 1949, 49-114; М. К о е в а .  Цит.съч., с.23 сл.
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дата76, повдигнатият под на олтарното пространство77 78, приемане на външните 
форми на жилищната архитектура 7в, осигуряващи й физическа защита, кате
горично я причисляват към типа църковни сгради, които са строени в началния 
период на османското владичество в условията на дискриминационен натиск 
и икономически упадък. Разположението на тази църква сравнително близо 
до по-големите и далеч по-представителни църкви с поредни номера 1 и 5 
отново потвърждава, че те са засегнати значително от разрушенията по време 
на завземането на града, поради което остават неизползвани.

Ситуирането на разкритите новоизградени църкви е точен показател, че и 
след османското нашествие християнското население продължава да обитава 
всички части на укрепената червенска територия и че градът запазва българския 
си етнически облик. В тази връзка интерес пораждат някои сведения, които 
наред с данните да възстановяване на укрепителната система след 1388 г., 
илюстрират известното от писмените извори османско етническо присъствие 
тук.

В мюсюлманския свят джамията обикновено е приемана като един от най- 
значимите символи, като израз на могъществото на исляма, затова появата на 
джамия в селищните територии много често изпреварва всяко друго строител
ство. В случаите, когато трябва да се изтъкне убедително и бързо приобщаване
то на новозавладените земи към османската държава, често се практикува 
обръщането на някоя от заварените неразрушени църкви в джамия. В цялата 
проучена досега централна градска част на Червен не е разкрита изградена 
специално за целта джамия, но има някои сведения, макар и непълни, че като 
джамии след преустройство са използвани други сгради.

Църква № 10 е една от неголемите, но от най-представителните куполни 
постройки в Червен. Вече бе изтъкнато, че нейното обособено разположение в 
северозападния край на същинския град я запазва от повсеместния пожар в 
тази селищна територия и тя остава неразрушена. След нанесените й щети, 
вероятно от подобен катаклизъм, още по време на Второто българско царство, 
към нейната южна стена са изградени два масивни укрепващи контрафорса. 
Проучването установи, че по-късно размерите на западния от контрафорсите 
са уголемени, като се образува значителна четвъртита каменна основа с дъл
жина на страните 2,3/2,0 м., която е долепена към стената. Рязко открояващата 
се големина на тази основа превръща обяснението й вече не конструктивно, а 
смислово, като нейните размери и разположението й вдясно от входа поз
воляват тя да бъде определена най-вече като основа на минаре, т.е. може да 
се предположи, че след завземането на града църквата е преобърната в джа
мия. Същевременно изборът за това на тази сравнително малка сграда, а не 
на някоя от по-големите църкви в същинския град отново потвърждава, че те 
са били силно разрушени и явно са били непригодни.

Спецификата на терена в Червен обособява още през периода XII—XIV в. 
като централна и най-значима градска територия цитаделата, която е разполо

76 С т. Б о я д ж  и е в. Цит.съч., с.39.
77 X. В а ч е в. Бележки върху архитектурата и датата на църквата "Св.Атанас" в Горна Оряховица.- 

ИИМВТ, 8, 1993,0.140.
78 М. К о е в а. Цит.съч., с.25.
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жена по-високо и има по-добри укрепления. Може да се приеме, че след завла
дяването на града е логично място за джамия да се потърси преди всичко тук. 
Вероятно останалите големи църкви в тази част са имали нужда от поправки, 
поради което са оставени на християнската общност, а вниманието на завоева
теля се насочва към една от сградите, определяна досега като обществено- 
административна 79. Тази монументална постройка е разположена в най-висо
ката част на цитаделата и реално и символично доминира над цялата градска 
територия. Съставът на насипа, подравняващ добре запазения й под от каменни 
плочи показва, че сградата съществува още преди османското нашествие 80 и 
поради открояващата й се представителност е изпълнявала общоградски об
ществени функции. Същевременно труднообяснимо е съществуването на плит
ката полукръгла ниша, вместена в дебелината на късата югоизточна стена. 
Прекомерното изтъняване на стената на това място подсказва, че нишата може 
да е изсечена допълнително, така както е оформен синтрон в църква № 2. 
Такава ниша като конструктивен елемент, географска ориентация или обществе
на необходимост е непозната в средновековната българска архитектура от 
XII—XIV в., но изцяло напомня ниша-михраб-неотменена част от всички мюсюл
мански джамии81. Прави впечатление, че разглежданата сграда е сравнително 
добре запазена, което свидетелства, че за нейното поддържане са полагани 
грижи дълго след османското нашествие. Знае се също, че в строителните и 
управленските традиции на османските турци от ранния период на владичество
то им тук подобни нарочно изградени обществено-административни сгради не 
са познати и тя едва ли е продължила предишната си функционална натоваре
ност. Нейното сигурно определяне като джамия, появила се наскоро след завла
дяването на града, се възпрепятства най-вече от отсъствието на задължител
ното в структурата на тези сгради минаре, въпреки че е възможно то да е 
имало лека, незапазена до днес конструкция.

Недостатъчната категоричност на археологическите данни, както и липсата на 
сведения относно синхрона на съществуването на двете сгради (църква № 10 и 
обществено-административната сграда в цитаделата) в периода след XIV в. не 
са в състояние да докажат убедително, но и не отхвърлят вероятността те са 
са използвани за мюсюлмански култови нужди. Сигурно потвърждение за огра
ниченото мюсюлманско езическо присъствие на Червен пред следващите веко
ве и дори след Освобождението82 е само съществувалата до неотдавна джамия 
в с.Червен, но тя е изградена след промяната на обитаваната селищна тери
тория.

* * *

Обобщаването на наличните археологически данни дава възможност да бъде 
очертан най-общо градоустройственият облик на Червен през ранния османски

79 В. Д и м о в а. Обществено-административни сгради.- В: Средновековният Червен, с.88.
80 Пак там, с.89.
81 Т. 3 л а т е в. Българският град през епохата на Възраждането. С., 1955, с.57; Кратка история 

на българската архитектура. С., 1965,178-188.
82 Турското население от с.Червен почти изцяло се изселва през 50-те години на настоящия век.
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период. Видно е, че по това време градът запазва крепостните си съоръжения, 
като въпреки поправките, определящи им черти от периода на Второто българ
ско царство, не претърпяват съществени изменения. Етапът, достигнат от архео
логическото проучване, не позволява да бъдат фиксирани точно границите на 
застроената територия, след края на XIV в., но тя вероятно постепенно се свива 
поради намаляващата численост на населението и се ограничава предимно в 
укрепените части. Твърде възможно е още след средата на XVI в. да се поставя 
началото на процес за етапно преместване в подножието на червенския рид и 
за усвояване на територията, заета днес от с.Червен.

След завземането на града окончателно е изоставена средновековната 
планова структура и старата улична мрежа. Продължават да съществуват някои 
от заварените монументални градежи -  замъкът, военните сгради в 
северозападния и западния край на цитаделата, големите църкви там, обществено- 
административната сграда източно от замъка и др. В облика на града след XV в. 
се вписват няколкото новоизградени малки еднокорабни църкви, както и появи
лите се вероятно джамии. Плътността на застрояването намалява значително. 
Жилищните сгради стават предимно едноетажни, което променя цялостно 
линията на градския силует. Той става по-равен и спокоен. В границите на 
укрепената територия се обособяват незастроени участъци. Поради дебелината 
на пласта от рушевина, в свободните петна край старите църкви се появяват 
неголеми некрополи, предназначени вероятно за църковния кпир. Някои гробове 
там имат засечени в скалната основа камери.

Данни за активността и облика на стопанската дейност в Червен през X V - 
XVII в. изцяло липсват. Отсъствието на занаятчийски инструментариум показва, 
че нейната същност вероятно все повече се определя от селскостопански произ
ведения, като занаятите и търговията постепенно замират. Изоставени са и 
разположените на територията на същинския град работилници за преработка 
на желязна руда, тъй като в документите Червен не се упоменава като железо- 
добивен център. Контрастното отсъствие на османски и други монети от XV и 
следващите векове също е точен показател за задълбочаващ се икономически 
регрес.

Характерът на разкритите находки потвърждава, че населението на града 
се запазва предимно българско. Те същевременно свидетелстват, че съвсем 
незначително се променят и основните линии в развитието на материалната 
битова култура от времето на Второто българско царство, макар че силно са 
повлияни от стопанския и общокултурния упадък. Почти изцяло липсват находки, 
илюстриращи мащабно мюсюлманското политическо, военно и културно при
съствие. Изключение правят единствено няколко фрагмента от турски фаянсови 
съдове, разкрити в границите на цитаделата.

Успоредното проследяване на сведенията от писмените извори, колкото и 
оскъдни да са те, с данните от археологическите разкопки недвусмислено 
показва, че създалите се специфични местни условия през ранните векове на 
османското владичество, обусловени в най-голяма степен от разрушителните 
последици на завоевателния поход, предвождан от Али паша през 1388 г., 
предизвикват цялостен упадък на Червен. Въпреки опитите да бъдат запазени 
някои от неговите основни функции, определяли динамичното му развитие по 
време на Второто българско царство, новосъздапите се реалности предизвикват
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срив в жизнеспособността на всички определящи градоформиращи и градопод- 
държащи фактори. Едновременно с това деструктивно повлиява и силният 
съперничещ натиск на близко разположения Русе, на който Червен не успява 
да се противопостави. През XVII в. той вече се превръща в обикновено малко 
село, което има само формалната, макар и неоснователна привилегия, да се 
смята за предшественик на Русе.

С цялото си развитие Червен е типичен пример за селище, което възникналите 
специфични, но с кратковременен ефект условия, превръщат в един от най- 
значимите български градове през XII—XIV в., а тяхната промяна впоследствие 
довежда до безвъзвратния му упадък. Независимо от това, формиралата се 
под неговото влияние етнокултурна атмосфера става основна причина за осъ
ществяване на пълноценна българска културна приемственост между периоди
те на Второто българско царство и на османското владичество, спомага решава
що за съхранението на предимно българския облик на повечето селища по 
долината на р.Русенски Лом.

THE TOWN OF CHERVEN DURING THE EARLY CENTURIES OF OTTOMAN RULE 

S t o y a n  Y o r d a n o v

The town of Cherven was one of the important administrative, cultural and ecclesiastical 
centers during the Second Bulgarian Kingdom. The written information, which is very scarce, 
and the archeological studies show that the conditions created during the early centuries of 
Ottoman domination an chiefly the destructive consequences of the aggressive campaign of 
Ali Pasha in 1388 caused the decline of Cherven. Despite the attempts to preserve some of 
its basic functions, the new realities affected the vitality of the town. The development and 
rise of the nearby town of Rousse which Cherven could not oppose, had a devastating effect. 
Thus in the 17th c. the town of Cherven turned into a small village. Notwithstanding the 
irreversible decline of the town of Cherven, it contributed to preserving the chiefly Bulgarian 
character of the majority of the settlements in the valley of the Roussenski Lorn river.
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ВАСИЛ Н. РАШЕЕВ И ТЪРГОВСКИТЕ ВРЪЗКИ НА ГАБРОВО С ОДЕСА 
ПРЕЗ XIX ВЕК

Д а н и е л а  Ц о н е в а

В края на XVIII и през XIX в. Габрово има значително търговско съсловие, 
което със своята дейност отговаря не само на изискванията на времето, но и 
съдейства за издигането на селището като значим търговски център. Израз на 
неговите икономически възможности и перспективи са и търговските връзки 
на Габрово с Русия. "От всички българи първи габровци откриха връзките с 
Русия" -  пише В.Априлов в своята "Денница на новобългарското образование"1. 
Подписването на Кючуккайнарджанския мирен договор (1774 г.) и последвалите 
го договори и конвенции, осигуряват солидна правова основа за свободно търгу
ване с Русия * 2. През 1774 г. тя се сдобива с първото разширение на капитула- 
ционните привилегии и се вписва сред най-облагодетелстваните нации, като 
получава търговски преференции, аналогични на тези на останалите европейски 
държави 3. Това дава тласък на българското емигрантско движение и много 
габровски търговци започват да отсядат трайно в руските търговски центрове. 
След завладяването на Северното черноморско крайбрежие от Русия (1791 
г.), възникват редица нови градове, които постепенно също се превръщат в 
средища на българо-руската търговия. Така българската търговска колония от 
Москва е изместена в Одеса, издигнала се за няколко десетилетия като неин 
наследник.

Когато през 1794 г. татарското селище Хаджи бей е превърнато във военно- 
търговско пристанище, то е преименувано в Одеса 4 5. Обявено за независимо 
пристанище от 1817 г. до 1859 г., населението на което е освободено най-нап
ред за десет, а по-късно за двадесет години от данъчни задължения6, Одеса 
бързо се оформя като важен административен и стопански център на Южна 
Русия. Благоприятните климатични, стопански, комуникационни и други усло
вия привличат към тази южноруска врата многообразие от националности 6.

' В. А п р и л о в. Денница на новобългарското образование. Одеса, 1841, с.90.
2В . Х а д ж и н и к о л о в .  Българо-руски стопански отношения и връзки до освобождението ни от 

турско иго,- В: Трудове на Висшия икономически институт “К.Маркс”, випуск 1,1957, с.66.
3Р. М и х н е в а .  Някои нови моменти в търговията между Балканите и Северното Причерноморие, 

средата на XVII -  средата на XVIII в .-В : Българите в Северното Причерноморие. Т.4. Велико Търново, 
1995, с.137.

4 Η. Н а ч о в. Българската колония в Одеса (градиво за историята на нашето политическо и 
културно възраждане).- Училищен преглед, r.XXVIll, 1929, № 5, с.602.

5 В. Т о н е в. Николай М.Тошков и освободителните борби през Възраждането,- В: Българите в 
Северното Причерноморие. Т.5. Велико Търново, 1996, с.288.

6 Η. Г е н ч е в. Одеското българско настоятелство.- ГСУ, фИф, Т.64, кн.З, ч.1,1972, с.103.
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Сред руснаци, евреи, гърци, арменци свое място намират и българите, за които 
Одеса е не само средище за "материално възмогване", но и за обществено- 
културна дейност, център за участие в национапноосвободителните движения.

Първите български семейства идват от градовете Нежин и Москва, и според 
Николай Генчев, се заселват в Одеса след Яшкия мирен договор на Русия с 
Турция през 1791 г.7 Според Велко Тонев това заселване става в началото на 
XIX в., когато през 1810 г. в Одеса пристигат братя Никифор и Васил АПрилови, 
след тях Палаузови, Васил Н.Рашеев, Спиридон Стомоняков -  всички от Габ
рово 8. Постепенно градът става притегателен център за българи от Карлово, 
Пловдив, Казанлък, Варна и др., за да се превърне в естествена среда.на 
българската емиграция, обособила се в отделна национална колония.

Габровските търговци са привлечени от близостта и непосредствената връзка 
на Одеса по суша, море и по р.Дунав с градовете на Дунавските княжества, 
където през XIX в. в Букурещ, Галац, Браила, Брашов се съсредоточават важни 
български (в т.ч. и габровски) търговски и културни поселения -  естествен 
мост на одеските български търговци с обширните европейски тържища9. Тър
говията с Одеса е улеснявана от корабоплаването по Дунав, той като оттам 
лесно се достигало до вътрешните български земи. Като посредници в тър
говията на местния с руския пазар, габровските търговци създават в Одеса 
търговски кантори, чрез които осъществяват трайни икономически връзки с 
оседналите в Габрово търговци.

Своя търговска кантора открива и габровецът Васил Николов (Николаевич) 
Рашеев. Роден според д-р Петър Цончев в годината на "Заверата" -  1921 г.10 11 12, 
а според спомените на неговия внук Димитър Рашеев -  през 1817 г.11, той учи 
в килийното училище при даскал Калинча в Габрово1г. По покана на своя вуйчо, 
Николай Степанович Палаузов, малкият 11-12 годишен Васил заминава за Оде
са. Почти до края на 40-те години на XIX в. той работи в кантората на вуйчо си, 
след което се отделя като самостоятелен търговец13. За него Веселин Хаджи- 
николов пише, че е "един от първите пионери за развитието на българо-руските 
търговски връзки"14. Чрез цариградската българска търговска колония В.Рашеев 
осъществява широка търговия с българските земи, а чрез крупната търговска 
и банкерска къща на братята Евлоги и Христо Георгиеви -  с Европа и Румъния15.

Задълбочаващите се възрожденски процеси в България (стопански, културни 
и политически), опитите за реформиране на турската държавно-политическа 
система, изоставеният след Руско-турската война от 1828-1829 г. Източен въп
рос, поставят България след 30-те години на XIX в. в центъра на източната 
драма. Появяват се и първите белези на обществено-политическата дейност 
сред одеската емиграция, насочена в културната и просветната област. Като

7 Пак там.
8 В. Т о н е в. Цит.съч., с.288.
9 Η. Г е н ч е в .  Цит.съч., с.104.
10 П. Ц о н ч е в. Из общественото и културното минало на Габрово. С., 1934, с.737.
11 НМО-Габрово, инв. № 228-В.
12 П. Ц о н ч е в. Цит.съч., с.737.
13 Пак там.
14 В. X а д ж и н и к о л о в. Цит.съч., с.73; вж: Η. Н а ч о в. Цит.съч., с.610.
15 Η. Г е н ч е в .  Цит.съч., с.106.

12 Исторически преглед, кн. 1-2/1999 177



представител на одеската емигрантска буржоазия Васил Рашеев е сред 
културните български търговци, които според обстоятелствата, силите и въз
можностите си участват в почти всички големи начинания на националнокултур- 
ното и духовното възраждане16. Той е един от членовете на създаденото през 
1854 г. Одеско българско настоятелство, което е закономерен резултат на тен
денцията за обединяване на одеската българска колония 17. В откритата от 
настоятелството подписка за дарения, Васил Н.Рашеев е сред българите Нико
лай М.Тошкович, Стефан Д.Тошкович, Николай Палаузов, Константин Н.Папау- 
зов и други, съпричастни в събирането на средства, необходими за подпомагане 
на български училища и църкви, за издаване на книги и вестници, за стипендии 
на български ученици и студенти, обучаващи се в руски учебни заведения. Той 
записва сумата от 300 рубли 18.

Васил Рашеев, който е в постоянна връзка с габровци, подпомага развитието 
и укрепването и на образователното дело в Габровската възрожденска община. 
Като представител на почетните директори на габровското училище -  Васил 
Априлов и Н.Ст.Палаузов, впоследствие на изпълнителите на Априловото заве
щ ание- Н.Ст. Палаузов и Матей П.Милованов, Васил Н.Рашеев посещава заед
но с Николай Хр.Палаузов родното Габрово през 1845 и 1848 г., за да ревизира 
как вървят училищните работи и да състави правилник за управлението на 
училището. През 1850 и 1851 г. той отново е в Габрово във връзка с подготовката 
на строежа на новото училищно здание, като донася и план, изработен от одески 
архитект по указание на Н.Хр.Палаузов. На 18 април 1851 г. в присъствието на 
пълномощника на одеските родолюбци Васил Рашеев, габровци полагат осно
вите на сградата, бъдещата Априлова гимназия19. Доказал своята, акуратност 
и отговорност с делата си за развитие на българската национална просвета, 
В.Рашеев е утвърден през 1866 г. за душеприказчик на духовното завещание 
на В.Е.Априлов 20. В следващите години до неговата смърт през 1907 г. В.Ра
шеев съвестно и честно стопанисва Априловия капитал и показва активна съпри
частност към проблемите на Габровското училище.

Израз на неговите икономически възможности, на неговите разбирания за 
стойността и значението на книгите, както и проява на грижата на възрожден
ския българин за развитието на българската грамотност, е присъствието на 
името му в спомоществователските списъци на няколко издания възрожденска 
книжнина21. За активната му позиция към българското просвещение и книжо
вност свидетелства и фактът, че Васил Рашеев е сред упълномощените членове 
на Одеското настоятелство за участие в първото годишно събрание на създаде
ното през 1869 г.в Браила Българско книжовно дружество, проведено на 25 и 
26 юли 1870 г. "С горещо желание" да видят, че дружеството "е тръгнало по

16 Пак там, с.106, 218.
17 Пак там, с.218.
,в Пак там, с.292.
19 П. Ц о н ч е в. Цит.съч., 737-738.
20 Им- Γ аброво, инв. № 1860-В, л. 5-6.
21 Васил Рашеев записва четири броя за "Галерия из Монтиновски премии" на Γустав Дезар (1857 

г.), освен 50-те тела от "Кратка елементарна геометрия" на Ив.Гюзелев (1873 г.), записани от душе- 
приказчиците на Априлов за габровското училище, той записва за себе си още десет броя от този 
учебник. Той става спомоществовател и за издаването на "Критически издирания за историята бъл
гарска“ на Юрий Венелин (1853 г.).

178



един път, способен да управдай синките ожидания, които на него се възлагат", 
В.Рашеев заедно с други одески българи се включва в обсъждането на финансо
вите разходи на Българското книжовно дружество 22.

Обществената ангажиранност на В.Рашеев намира проявление и във връзките 
му със революционното крило на българската политическа емиграция. Незави
симо от стеснената си политическата инициатива, Одеското настоятелство 
поддържа тесни контакти с Г.С. Раковски, който успява да привлече някои от 
одеските дейци към своите революционни начинания23. Одеският революционен 
комитет, който според Н.Генчев се формира като поделение на Одеското бълга
рско настоятелство и се явява средоточие на революционната емиграция в 
Южна Русия, е представляван от Николай М.Тошкович, Васил Рашеев и филип 
Тотю. Основната цел е набавяне на оръжие и боеприпаси, осигуряване на сред
ства за тяхното закупуване 24 25.

Многообразната дейността на В.Рашеев е илюстрация на стремежа на Одес
ката колония и на нейната организация -  Одеското българско настоятелство, 
да акцентува върху връзката на българските възрожденски процеси с Русия. В 
тази насока се развиват и търговските връзки на Габрово с Одеса през XIX в.

Във фонда на Исторически музей-Габрово се съхраняват търговски сметки, 
отчети, писма на Васил Рашеев, адресирани до габровските търговци Тотю 
Антипов, Руси Стоянов и Радослав Илиев. Тези документи обхващат периода 
от юли 1886 г. до юли 1887 г. и дават възможност за известни изводи и заключе
ния относно връзките на габровските търговци с Одеса. Чрез Васил Рашеев те 
извършват внос на кожи от Одеса. Данните от документите предоставят обилен 
материал за закупуването и изпращането на този търговски артикул. Поради 
тяхната откьслечност не е възможно да се направи подробен количествен ана
лиз. Но съпоставени те дават представа за вида на артикулите, обект на стоко
обмена между Габрово и Одеса, за начина, по който се извършва търговията, 
пътищата, по които става преносът на стоките, за движението на цените, за 
взаимоотношенията между търговците. Анализът на тези моменти не само 
характеризира търговските връзки между Габрово и Одеса през XIX в., но и 
подчертава тяхното значение за стопанското издигане на селището, както и 
за цялостното развитие на икономиката в българските земи. Важна информация 
за търговския ни обмен с Одеса черпим и от писмата на свищовския търговец 
Алеко х.Константинов и габровеца Наню Трифонов, търговец в Цариград, до 
посочените габровски търговци.

Нарушените по време на Кримската война (1853-1856) външнотърговски връз
ки с Русия със западните държави и Турция, се отразяват и върху българо- 
руската търговия (респективно и върху стокообмена между Габрово и Одеса). 
След "дълговременния престой" търговската дейност на Одеското пристанище 
се оживява отново през лятото на 1856 г., благодарение на императорската 
заповед от март с.г. за възстановяване на търговския стокооборот с доскорош
ните противници на Русия 26.

22 Документи за историята на Българското книжовно дружество в Браила. 1868-1876. С., 1958 
с.59.

23 История на България. Т.6. С., 1987, с.198.
24 Η. Γ е н ч е в. Цит.съч., с.304.
25 В . П а с к а л е в  а. Руско-българските търговски връзки през 50-те -  70-те години на XIX в -  В:

Българското възраждане и Русия. С., 1981,392-393.
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През XIX в. търговските връзки на Габрово с Одеса се извършват по речния 
път на Дунав, по Черно море и по суша. Тъй като турската администрация 
налагала различни вътрешни мита върху внесената стока, често пъти в произ
волни размери, преносът по суша не бил много евтин 26. От друга страна при 
използването на военния транспорт, особено на руски параходи, навлата, която 
са плащали, били два пъти по-скъпи от тези на европейските 27. Затова и в 
писмата си до габровските търговци 'Готю Антипов, Радослав Илиев и Руси 
Стоянов, Васил Рашеев им пише от Одеса, че изпраща стоката до Свищов с 
"Австрийския параход "Метерних", друг път с "Дунавски параход" или с "немски 
вапор"28.

Основни стоварища на одеската стока, предназначена за Габрово, са Свищов 
и Русе, не само защото са градове с търговско значение, в които се съсредото
чавали обслужващите търговията съоръжения. За престоя на товарите до тях
ното отправяне на път са необходими складове, съответни помещения за керва
ните и т.н. Но освен това тези градове свързвали най-пряко Габрово с водния 
път по Дунав. Свищов и Русе са използвани от габровските търговци и като 
междинни пазари, където те сключвали нови или приключвали стари сделки. 
Запазил своето значение като важен център на търговията с Одеса през XIX в. 
и Цариград. Твърде често в писмата е отбелязано, че стоката е изпратена 
през Цариград29. Използвана била параходната линия Цариград-Одеса. В свои 
писма търговецът Наню Трифонов пише от Цариград до Тотю Антипов и Руси 
Стоянов: "...пратените по турската поща груп ВР № 4 с Лтурски № 46 (пари -  
б.а., Д.Ц.) и писмо за Г-н Рашеев в Одеса приех и днес ако тръгне руски параход 
за там ще препратя доречените" или "За волски кожи ви явих, че Одески няма"30.

Транспортирането на стоката от посочените пристанища до Габрово ставало 
с кираджии, главно от околните села. В писмото си до Т. Антипов и Руси Стоянов, 
Алеко х.Константинов от Свищов често ги уведомява че е получил кожите от 
Одеса и като случи кираджии ще ги изпрати 31.

За извършването на по-голям стокооборот се изисквали и по-големи парични 
средства, събирането на които не винаги било по силите на един отделен търго
вец. Освен това за успеха и бързината на търговските сделки необходимо усло
вие били личните връзки, доверието и помощта, които могли да се осъществят 
само чрез сдружаването. Търговските сдружения са съществен момент, който 
въвели и използвали в своята търговска дейност с Одеса и габровските търгов
ци. Те осигурявали неограничена и солидарна отговорност на съдружниците, 
което означавало, че всеки съдружник поотделно и всички заедно отговаряли 
за целия дълг на сдружението. Такова "содружество" създават Тогю Антипов 
и Руси Стоянов и друг габровски търговец Георги Д.Хесапчиев. В "Кондрата", 
подписан между тях на 29 април 1867 г. е отбелязано, че Т.Антипов и Руси 
Табак (Стоянов -  б.а., Д.Ц.) влизат в сдружението като влагат "двамата заедно 
Десет Хиляди гроша". Съдружниците се задължават печалбата от продадената

26 Пак там, с.397.
27 Пак там, с.396.
28 ИМ-Габрово, инв. № 2321,2351-В .
29 Пак там, инв. №2351-В .
30 Пак там, инв. №23 526, 23 527-В  (вж. и инв. № 23524, 2351-В).
31 Пак там, инв. № 23572-В .

180



стока да се раздели на три равни части и всеки да получи обратно "капитала 
що е вложил"32. Именно като съдружници Т.Антипов и Р.Стоянов закупуват 
кожи от Одеса, дейност, илюстрирана чрез писмата на Васил Рашеев до тях33. 
Друга група писма на Васил Рашеев от Одеса, за времето от 7 юли до 18 
август 1866 г., ни разкрива, че търговско сдружение вероятно е имало и между 
Тотю Антипов и Радослав Илиев. "... Ви притварям общий счет, по който за 
орташка Ви сметка оставате ми длъжни 304 р. 10 к.”34 Подобен текст за "орташки 
кожи", за "общий счет", има във всички писма, адресирани до Т.Антипов и 
Р.Илиев. И въпреки че не разполагаме с конкретен документ, удостоверяващ 
създаването на търговско сдружение между двамата, от съхранените в Истори
ческия музей писма съдим, че търговските операции, които осъществявали по 
закупуването на кожи от Одеса, се основават на сдружение между тях.

Обикновено стоката, която идва от Одеса, се препращала от търговски агенти 
в споменатите търговски средища -  Свищов, Русе, Цариград. Васил Рашеев 
постоянно отбелязва в своите писма, че изпраща стоката чрез господин Алеко 
х.Константинов в Свищов35. А в писмата си до габровските търговци Ал. х.Кон
стантинов съобщава: кожите, "които искахте и за които приехми писмо от г-на 
Васил Рашеев из Одеса... да ви ги испроводим"36. В друго писмо от 3 февруари 
1866 г. Васил Рашеев пише на Т.Антипов и Р.Стоянов: "Трупове и писма до 
мене през Цариград изпращайте ги до Господа Г. и П. (Георги и Петър -  б.а. 
Д.Ц.) Теохарди в Галата Халил-паша хан."37

От писмата можем да констатираме не само за една успешно извършена 
търговска сделка, но и за приятелско доверие и уважение, които са в основата 
на взаимоотношенията. Освен станалите традиционни за всяко писмо думи 
"Ваш приятел", отделни пасажи от тези писма ни подсказват за съществуваща 
действително приятелска близост. "След заминуването ви от тука -  пише Васил 
Рашеев на Тотю Антипов и Радослав Илиев в писмо от 7 юни 1866 г. -  желая 
да чуя за доброто ви пристигане в Габрово"38. Или в друго писмо от 11 октомври 
1875 г. до Т.Антипов и Руси Стоянов той пише: "В ожидание на благоприятния 
Ви отговор искренно Ва поздравявам."39 Васил Рашеев държи за толерантност 
и яснота в отношенията -  "добрите кожи аз не пращам на едного ама ги деля, 
аз хатър не гледам, защото търговията хатър неще..."40 В писмото си от 29 юли 
1866 г. той изяснява, че по причина на холерата, кожите се осоляват в салханата 
извън града, затова и разноските са по-големи 41.

Местният търговец изпитвал върху себе си постоянните рискове и трудностите 
по транспортирането, наличието на цензура на турската власт при разпростране
нието на руски изделия42. Затова той си осигурявал подкрепата и съдействието

32 Пак там, инв. № 2354-В.
33 Пак там, инв. № 2351-В .
34 Пак там, инв. № 23217-Б .
35 Пак там, инв. № 2321,2320, 2351-В .
36 Пак там, инв. № 23575-В .
37 Пак там, инв. № 235112-В .
38 Пак там, инв. № 23212-В.
39 Пак там, инв. №235114-В.
40 Пак там, инв. № 23215-В .
41 Пак там, инв. №23213-В . (вж. и инв. №23250-В).
42 В. П а с к а л е в а. Цит.съч., 403-405.
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на крупните търговци в емиграция. Освен това и едните, и другите се намирали 
в постоянна връзка с търговците от големите търговски центрове на империята, 
каквито са Цариград, Свищов, Русе, за пренасяне на одеската стока към Габ- 
рово. Така се получавал един кръг от търговски взаимоотношения, което подпо
магало поддържането на постоянни контакти и осъществяването на по-сигурна 
търговия.

Ако търговците са основният фактор на всеки търговски обмен, стоките имат 
първостепенно значение за изграждането на неговата характеристика. Различни 
по вид, качество, обработка -  кожите заемат основен дял в списъка на вносните 
руски стоки. Големият им внос, особено през втората половина на XIX в., е 
свързан с развитието на табашкия занаят в Габрово. Търговията с кожи била 
изгодна, но изисквала съобразяване на пласментните възможности на произ
водството с търсенето. Кожите, които се внасяли, били обработени -  сухи и в 
повечето случаи осолени. По-голямо било търсенето на волски кожи, които 
поради по-доброто си качество (по-плътни и по-тежки) били по-скъпи. Ако 
кравешките кожи са се харчели по 6 р. или 7 р. 30 к.43 едната, цената на волските 
е била с няколко рубли по-висока -  например 9 р. 70 к. или 11 р. 65-75 к.44 
Според своето качество кожите имали и различна марка -  А, АС, АИ, К, PC, 
R 4S. Всяко писмо, в което се съобщава за изпратената стока, съдържа и сметка 
за направените разноски -  за изсушаване на кожите, за опаковането им в пачки, 
за пренасяне на товарите, за навлото, гюмрука (мито), кирията на кираджиите, 
както и стойността на стоката. Тъй като закупуването на стоката се извършвало 
чрез посредничеството на друг търговец, всяка сметка включвала и т.нар. 
месития -  вид такса за извършваната от търговеца-посредник услуга 46.

Търговските писма са и източник за анализиране движението на цените и 
търговията с кожи. Динамиката на пазарните цени обуславяла и колебливия 
характер на цените на кожите. "400 кожи за вас спазарих по 6 р.35 коп. едната. 
След тях спазарих за другиго едно количество по 6 р.60 коп. Виждате как се 
дигнаха изведнъж цените на кожите..."- осведомява Васил Рашеев в писмото 
си от 3 юни 1868 г. търговците Т.Антипов и Р.Стоянов47. Сметките за изпратени 
през различните години кожи отчитат също различно равнище на цените. Ако 
в писмото си от 17 юни 1872 г. Васил Рашеев пише, че цената на волските 
кожи е 11 р.70-80 коп.48, в друго писмо от 25 окт.1875 г. той отбелязва цена на 
волските кожи 9 р.40 коп.49 50, в писмо от 5 февр.1877 г. уведомява -  "волските 
кожи днес са 8 р.75 коп. едната"60, а на 21 март 1879 г. пише на Т.Антипов и 
Р.Стоянов: "Кожите у нас са държат по 12 рубли волската едната"51. Това коле
бание на цените е типичен израз и на нестабилността на една или друга монетна 
единица. В.Рашеев споменава изрично в писмо до двамата габровски търгов

43 ИМ-Габрово, инв. № 232548-В , 232541-В.
44 Пак там.
43 Пак там, инв. № 2321,2351,23335-В.
46 Пак там, инв. № 2321,2335, 23513, 23514, 2321.-В.
47 Пак там, инв. № 2351,,-В.
48 Пак там, инв. № 2351,,-В.
49 Пак там, инв. № 23514-В .
50 Пак там, инв. № 235119-В .
51 Пак там, инв. № 235118-В .
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ци - " . . .  тъй като високите цени на монедите ся минаха, то не реших да ви купя 
догде не ми кажете понасят ли ви цените на монедите или не"52. В почти всяко 
писмо той ги уведомява -  "бележа ви цената на монедите" или "Монедите пак 
изпаднаха"53, като посочва и курса на рублата, приравнен към турската лира, 
франка, английската лира и австрийския минц 54.

Габровци внасяли от Одеса освен кожи още риба и хайвер, краве масло, 
вълна. През 50-те години на XIX в. търговецът Иван Андреев Парлапанов внася 
от Одеса краве масло и големи дървени каци 55. Предварително осолените 
риби и хайвер също са пренасяни в дървени каци 56. В писмо от 30 май 1863 г. 
В.Рашеев пише на Евлоги Георгиев, че средно в Одеса се продават 15 000 -  
20 000 пуда хайвер годишно". "От тях -  отбелязва той -  през моя ръка за стра
ната ви излиза почти сека година около 1 000 варела."57 Не разполагаме с 
данни дали В.Рашеев не е един от вносителите на хайвер и за Габрово. Но ако 
не директно, то вероятно чрез търговци-посредници на крупни български фирми 
от вътрешните български земи, изпращаният от В.Рашеев хайвер от Одеса, 
достига и до Габрово.

Произведената в Габрово вълна покривала едва 1/3 от нуждите на население
то. Развитието на гайтанджийството налагало внасянето на вълна не само от 
други краища на българските земи (Видинско, Русенско, Шуменско, Варненско, 
Бургаско и др.) но и от чужбина 58. Според д-р Петър Цончев вносът на вълна 
от други страни започва от 1900 г. с развитието на текстилната индустрия в 
Габрово59. Но още едно писмо на Васил Рашеев от 4 ноември 1892 г. до фабрика 
"Александър" в Габрово 60, разкрива, че вълна се внася от Русия, респективно 
от Одеса, много по-рано. От текста на писмото става ясно, че писмовната 
връзка на управителния съвет на фабриката с В.Рашеев, както и търговските 
взаимоотношения между тях са утвърдени с определено място в икономичес
ките връзки на Габрово с Одеса. В отговор на тяхно писма В.Рашеев съобщава, 
че "засега внасянето на вълна из Русия и България е забранено. Поради това 
невъзможно е и мостри да Ви изпратим"61. Уточняването, че когато се разреши 
внасянето, ще изпрати сведения за цените на вълната и мостри, както и че 
всичко ще извърши с "удоволствие"62, свидетелстват за отговорността му при 
осъществяването на търговската дейност, за желанието му за запазване на 
търговския интерес.

Илюстрация на търговските контакти между В.Рашеев и ръководството на 
фабрика "Александър" са още едно писмо от 13 юли 1891 г. и сметка от 15 юли 
с.г. Чрез търговската си кантора в Русе, създадена през 1883 г. в съдружие

52 Пак там, инв. № 23519-В .
53 Пак там, инв. № 23212, 235112-В .
54 Пак там, инв. № 2321,2351-В .
55 П. Ц о н ч е в .  Из стопанското минало на Габрово. С., 1929, с.397.
56 Пак там, с.396.
57 В. П а с к а л е в а. Цит.съч., с.408.
58 П. Ц о н ч е в. Цит.съч., 413-414.
59 Пак там, с.414.
60 Втората габровска вълнено-текстилна фабрика, открита през 1884 г. по инициативата на 

Хр.Бобчев.
61 ИМ-Габрово, инв. № 3719-К, л.104.
62 Пак там.
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със Спиридон Стоманяков, В.Рашеев доставя на фабриката смазочно масло 
за текстилните машини и вретена. В писмото си двамата съдружници уведомя
ват, че чрез кираджията Деню Неделчев от с.Иванковци, Габровско, изпращат 
два варела олеонафт (смазочно масло с бял цвят, което се добива от нефт -  
б.а., Д.Ц.)63·

Благодарение на Васил Рашеев, завоювал важни позиции на руския пазар и 
умението му да съчетава обема и интензивността на стоковото обръщение с 
формирането на търговската печалба, икономическите връзки на Габрово с 
Одеса са важен момент от стопанското развитие на селището. Участието на 
габровските търговци в руско-българския стокооборот съдейства за развитието 
на местния пазар, допринася за разширяването на занаятчийското производст
во, за утвърждаването на промишления капитализъм в Габрово, за натрупването 
на парични средства и укрепването на търговския капитал. Въпреки липсата 
на определена програма на руското правителство и руската търговска прослой
ка за ускорено развитие на икономическите отношения с българските земи, 
габровските търговци в емиграция способстват за благоприятното развитие 
на стоково-паричните отношения, както и за постепенното приобщаване на бъл
гарските територии към европейската икономика.

VASSIL N. RASHEEV AND THE TRADE LINKS OF GABROVO WITH ODESSA
DURING THE 19TH CENTURY

D a n i e l a  T s o n e v a

In the late 18th and during the 19th century in Gabrovo existed a considerably big mer
chant class that with its activity not only met the requirements of the time but also contributed 
to the emergence of Gabrovo as an important commercial centre. The commercial relations 
of the town with Odessa were an expression of its economic capacity and prospects.

The History Museum -  Gabrovo keeps commercial accounts, statements and letters of 
Vassil Rasheev, addressed to the Gabrovo merchants Totyu Antipov, Roussi Stoyariov and 
Radoslav Hiev. These papers cover the period from July 1866 to July 1887 and make possible 
certain inferences and conclusions to be made concerning the ties of the Gabrovo merchants 
with Odessa. Through Vassil Rasheev they imported hides and wool. The data from the 
documents offer abundant material about the purchase of these items. Owing to their 
fragmentariness it is not possible to make a quantitative analysis. When compared, however, 
they give an idea of the kind of the articles exchanged between Gabrovo and Odessa, the 
way in which trade was conducted and the routes of transporting the goods, the movement of 
prices and the relations between the merchants., Important information about the commerce 
with Odessa is obtained also from the letters of the Svishtov merchant Aleko h.Konstantinov 
and the inhabitant of Gabrovo Nanyu Trifonov, a merchant in Constantinople, to the Gabrovo 
merchants mentioned above. The Gabrovo merchants imported from Odessa also fish, caviar 
and butter. The participation of the Gabrovo merchants in Russian-Bulgarian trade contrib
uted to the development of the local market, to the expansion of artisan production in Gabrovo, 
to the accumulation of funds and the consolidation of commercial capital. These trade rela
tions contributed to the favourable development of the commodity-financial relations and 
also to the gradual integration of the Bulgarian lands in the European economy,.

63 Пак там, инв. № 3718-K, л.98, 99.
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Дискусионни

СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ (1870 Г.)

З л а т к о  З л а т е в

В началото на 70-те години на XIX в. в България се изгражда нова революцион
на организация, която заимства някои от организационните форми и принципи 
и от идеите на предшестващите я организации -  тези на българската револю
ционна емиграция, но същевременно се различава съществено от тях. Тя работи 
при изключително трудни нелегални условия и при спазване на строги конспира
тивни правила. Успява да създаде гъста мрежа от свои местни структури, които 
обхващат по-голяма част от територията на България. В нея членуват или я 
подпомагат много верни на освободителното дело хора от различни социални 
среди и от различни краища на страната. Нейните идеи и политическа програма 
се отличават от идеологията на българското националнореволюционно движе
ние от 60-те години на XIX в. с последователния си демократизъм и с идеите 
за бъдещото обществено-политическо устройство и формата на държавно 
управление на освободена България. В историческия момент, когато в Европа 
господства напълно монархизмът, а в султанска Турция владее правото на 
силата, беззаконието, "безчеловещината" и "държавната деспотско-тиранска 
система", Левски издига идеята за "чиста и свята", за демократична република, 
за народно управление, за "съгласие, братство и съвършено равенство между 
всички народности" в България. Апостола създава уникален документ на бъл
гарското националнореволюционно движение -  "Нареда на работниците за 
освобождението на българския народ". Организацията разчита преди всичко 
на собствените сили на народа и на неговата воля за борба. Центърът на револю
ционното движение се пренася на юг от р. Дунав, т.е. там, където в бъдеще 
ще се пролива кръв за свободата на отечеството.

Комитетската организация (вътрешната революционна о р га Н И З а Ц И Я ) В  Б Ъ Л Гд ·  
рия е продукт на натрупания през 50-те и 60-те години на миналия век политичес
ки и организационен опит и на зрелостта на българското националноосвободи- 
телно движение. Тя се създава, когато започва да се осъзнава необходимостта 
от организирано и масово революционно движение вътре в страната и когато в 
недрата на българското възрожденско общество се раждат онези сили, които 
са готови да прегърнат освободителната идея и да работят организирано и 
решително за подготовка на въстание срещу османското иго. Обиколките на 
Левски показват, че във всеки град, във всяко селище има групи от родолюбци, 
които възприемат неговите революционни идеи и организационни принципи.
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Революционната организация в България е не само творение на българската 
доосвобожденска революционна мисъл и действие. Тя е явление в европейското 
освободително движение, а нейният създател -  един от видните дейци и ръково
дители на това движение през третата четвърт на XIX в., с оригинални приноси 
в неговата идеология, организация и стратегия. Само тайният, дълбоко конспи
ративен характер на комитетската организация, работеща в един отдалечен 
край на Европа, без публични изяви и далеч от погледа на европейския печат, 
й пречи да добие известност и да заеме полагащото й се място в освободител
ната борба на поробените европейски народи.

За да оценим по достойнство приносите на българската революционна орга
низация в европейското освободително движение, е достатъчно да отбележим 
нейните политически идеи и програма, за които се спомена по-горе и революци
онния устав ("Наредата"), който е уникално творение не само на българското, 
но и на европейското освободително движение. Наредата, както правилно под
чертава Н.Генчев, е документ, който "няма равен на себе си в историята на 
освободителните борби през XIX в. Подобни организационни принципи, съобра
зени с политическите и идейните постижение на епохата, не се срещат нито в 
гръцкото, нито в сръбското, нито в италианското, нито в румънското, нито в 
някое друго освободително движение преди и по време на В.Левски."1

Комитетската организация през 1870--1872 г. и специално през 1870 г. е обект 
на голям брой изследвания. Те не изчерпват въпросите, свързани със създава
нето на организацията и началната й дейност, нито решават всичките и особено 
дискусионните въпроси. Липсата на достатъчно документи и други извори е 
пречка за цялостното изследване на проблемите. В историческата книжнина 
съществуват различия при отговора на въпросите кога се създава вътрешната 
революционна организация (ВРО), кога се формира нейният ръководен орган и 
пр.

Според една група автори ВРО се създава през 1869 г., когато Левски органи
зира първите комитети. Според друга група изследователи тази организация 
се образува през 1870 г., когато комитетската мрежа се разраства и обхваща 
една значителна част от територията на България и се учредява вътрешен 
революционен център. Има и автори, които смятат 1871 г. за време, когато се 
формира организацията и се подготвят нейната програма и устав.

Първата група свързва създаването на ВРО с първите две обиколки на Лев
ски. Според Димитър Страшимиров още по време на първата обиколка на Лев
ски се ражда комитетската организация в България. "Времето след 8 декември 
1868 г. -  пише той -  ...можем да приемем като дефинитивно начало на новата 
революционна организация."1 2 Иван Унджиев подчертава: "През тази година 
(1869) в продължение на повече от четири месеца Апостола обикаля страната 
и образува първите комитети, с което полага основите на революционната орга
низация в България."3 И според Николай Генчев началото на комитетската орга
низация е поставено по време на втората обиколка на Левски4, но в по-новите

1 Η. Г е н ч е в. Васил Левски. С., 1987, 48-49.
2 Д. Т. С т р а ш и м и р о в .  Комитетско десетилетие (епоха на комитетите).- В: България -  100 

години 927-1927. С., 1930, с.879.
3 И в. У н д ж и е в .  Васил Левски. Биография. С., 1967, с.123.
4 Н. Г е н ч е в .  Българско възраждане. С., 1981, с.281.

186



си съчинения той само отбелязва, че след 1 май 1869 г. Апостола започва да 
"създава революционни комитети като първи бази на бъдещата вътрешна рево
люционна организация"5 6. Цветана Павловска твърди, че с изграждането на 
първите организационни звена по време на втората си обиколка Васил Левски 
поставя основите на ВРО 6. И други автори твърдят, че новата организация е 
основана през 1869 г., когато Левски образува първите комитети в България.

Втората група изследователи поддържат тезата, че революционната органи
зация се създава по-късно -  през 1870 г. Ал.Бурмов приема, че "до края на 
1870 г. всички подробности по устройството на вътрешната революционна орга
низация бяха вече уредени" и остава да се начене "неуморна работа за закреп
ване и разрастване на организацията"7. Димитър Косев подчертава, че по време 
на първите си две обиколки в България през 1868-1869 г. Апостола не поставя 
основите на вътрешната революционна организация. Едва през втората поло
вина на 1870 г. той се заема всецяло с изграждане на ВРО, с търсене на сред
ства за въоръжаване и съумява за кратко време да създаде централно ръковод
ство на организацията 8. Никола Кондарев отстоява мнението, че през 1868- 
1869 г. не са основани комитети в България. ВРО се създава по-късно, когато 
Левски обединява комитетите във вътрешна революционна организация9. Крум- 
ка Шарова поддържа гледището, че "същинската работа по изграждане на 
революционните комитети в страната, като поделения на БРЦК" започва след 
края на май 1870 г.10

Но почти всички автори не развиват подробно и не аргументират достатъчно 
своите гледища за времето на създаването на ВРО и за елементите, които 
трябва да са налице, за да може да се говори за организирано революционно 
движение в България.

За създаване на организация може да се говори тогава, когато не само са 
изградени известен брой първични организационни звена, но когато тези звена 
(комитети) са както казва Левски "скопчени" (събрани, съединени) в едно цяло, 
с организационна връзка помежду си. формирано е ръководство на организа
цията (Привременно правителство, Централен комитет) или средище, откъдето 
се управляват комитетите, дават се необходимите "упътвания" и "наставления", 
изпращат се или се получават писма. Подготвени са организационни правила 
и програма (политическа програма или програма за действие) на организацията. 
А всички тези и други елементи, характеризиращи създаването на една органи
зация, липсват през 1869 г. Те започват да се създават през вторатаполовина 
на 1870 г., когато се поставят основите на ВРО. 1869 г. е време на образуване 
на първите комитети. Но те са малко на брой, откъснати са един от друг и не 
поддържат организационна връзка помежду си. Тези комитети не са още орга

5 Н. Г  е н ч е в .  Васил Левски, с.39.
6Ц в. П а в л о в с к а .  Васил Левски и вътрешната революционна организация. С., 1993, с.125.
7 А л. Б у р м о в. Български революционен централен комитет (1868-1877).- В: Александър 

Бурмов. Избрани произведения. Т.З. С., 1976, с.26.
8 Д. К о с е в. Към историята на революционното движение в България през 1867-1871 г. С., 1958, 

с.43, 57.
9Н. К о н д а р е в .  Към историята на революционното движение в България през 1867-1871 г. С., 

1962, с.53.
10 К р. Ш а р о в а. В.Левски и Л.Каравелов в началната история на БРЦК.- ИПр, 1987, № 7, с.67.
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низационни звена от типа на частните революционни комитети. Те още нямат 
оформена организационна структура, ръководство и ясно определени "длъж
ности". Липсват сигурни данни за тяхното създаване и революционна дейност. 
Няма изградена сериозна и здрава организационна основа -  широк кръг дейни 
и решителни революционери, на които се опира националноосвободителната 
организация, канали за връзка между комитетите и куриерска "служба", необхо
димата материална база за активна комитетска дейност (пари, оръжие, пропа
гандни материали, "тайни къщи" и скривалища), система от конспиративни и 
организационни правила.

Историческите извори и особено документите за началната история на коми- 
тетската организация в България са оскъдни, често фрагментарни, откъслечни, 
а хронологията в тях -  не винаги е вярна и точна. Редица важни събития и 
действия за ВРО са останали недокументирани. В структурата на изворите 
преобладава делът на спомените, които не рядко съдържат елемент на неав- 
тентичност и несигурност, което затруднява изследователската работа. Към 
това трябва да се прибави срещащото се тук-там твърде свободно тълкуване 
на изворите и недостатъчното критично отношение към тях.

Поради оскъдните документални данни за разглеждания период спомените 
на най-близките съратници на Левски остават основен извор за разкриване на 
началната история на комитетската организация. Но тези спомени не винаги 
се използват пълноценно и изчерпателно, особено ранните спомени на Иван 
Драсов от 1875 г.11, за които мнозина автори смятат, че се отнасят за 1869 г. 
или пък за един по-дълъг отрязък от време. Но ако се анализират задълбочено 
се вижда, че само създаването на Ловчанския комитет може да се отнесе към 
лятото на 1869 г. Разказът на Драсов по-нататък разкрива събития и факти от 
лятото и есента на 1870 г., когато Левски е в България, обикаля страната, създа
ва нови комитети и укрепва съществуващите. А ловчанци поддържат връзка с 
него и дори Марин Поплуканов посещава Карлово (октомври 1870 г.) и се среща 
с Апостола.

Драсов съобщава за получено в Ловеч писмо от Георги Живков за Левски с 
дата 28 октомври 1870 г. и разкрива съвсем накратко съдържанието му. Писмо
то е записано под номер едно във входящия и изходящия регистър, който Апос
тола започва да води в края на 1870 г.* 12 Авторът на спомените разказва, че по 
това време получили в Ловеч поредния брой на вестник "Свобода", в който 
Каравелов пишел, че "Живков е шпионин, което му съобщили из Русе"13 14. Този 
текст наистина бил публикуван в бр.50 на в. "Свобода" от 18 ноември 1870 г. и 
опроверган в следващия бр.51 от 2 декември 1870 г.

В спомените се посочва само, че съдържанието на писмото на Г.Живков 
принудило Левски да пристигне в Ловеч в края на ноември, макар и да го 
грозяла опасност и . Драсов посочва и други факти -  например, че по това

"  СофИЙСКОТО Приключение В края на 1Ö72 г. или сто български заточеници. Вярно слиса Ив. Т. 
Драсов. Прага, 1875, 18 ръкописни стр.

12 Васил Левски. Документално наследство. (ВЛ ДН) Юбилейно издание по случай 100 години от 
гибелта му. С., 1973, с.64. Подготвили за печат К.Възвъзова-Каратеодорова, З.Нонева, В.Тилева, 
Н.Генчев.

13 Л. Д о й ч е в. Спомени за Левски. С., 1990, с.172.
14 Пак там., с. 172.
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време Марин Поплуканов пътува до Севлиево и Търново, за да занесе писма 
на Левски до д-р Стойчо (Христов) и Христо Иванов Книговезеца, който се 
установил в Търново в ранната пролет на 1870 г. Посещението на Поплуканов 
в Търново в края на 1870 г. се потвърждава от спомените на Книговезеца, 
който пише: "През есента [на 1870 г. -  б.а., 3.3.] дохожда Марин п. Луканов и 
Пъшко [Димитър Пъшков -  б.а., 3.3.] в Търново и ми донесе едно писмо от 
В.Л.[евски|... и се споразумяхме с Марина и Пъшка за работенето ни."15 Дори 
съобщението на ранния снеговалеж в края на септември 1870 г.: "Зимата привта- 
са преди времето си. Балканът побеля със сняг"16 се потвърждава и от други 
извори.

Разказът на Драсов за извършената от Левски работа показва един голям 
ръст на комитетската мрежа, който се осъществява не по-рано от 1870 г. Апосто
ла им казал: "Делото е разпространено в повече градове и села в Тракия и 
България и оставало още няколко месеца, за които той бил изпратен да ги 
скопчи"17, т.е. да ги събере (съедини) в организация. Това могло да стане през 
1870 г., защото през 1869 г. нямало още какво да се скопчва -  тогава една 
започвало образуването на комитети в България. По-късно Левски съобщава 
на ловчанци, че бил в Сопот, Карлово, Калофер, Царацово, филибе (Пловдив) 
и Копривщица и че в местата, които обиколил, "имало вече по 8-10 добри 
юнаци"18, т.е. организацията вече била нараснала и по брой на комитетите, и 
по численост на нейните членове.

Иван Драсов разкрива действителни събития и факти, станали през 1870 г., 
които в по-голямата си част се потвърждават от други извори (документи, вест
ници, спомени) и отбелязват началото на изграждането на комитетската органи
зация в България. Той е един от най-добре осведомените хора в организацията, 
стоящ много близко до събитията. Върху неговите спомени от 1875 г. не тегне 
никакво влияние от по-късно време. Затова тези спомени са първостепенен и 
до голяма степен достоверен източник на информация за един период, за който 
има много малко запазени документи.

Друг достоверен източник на данни за комитетската организация са спомени
те на Христо Иванов Големия (Книговезеца), много близък приятел и сподвиж- 
ник на Левски. Въпреки някои грешки в хронологията, те разкриват вярно факти 
и събития от историята на революционното движение в България през 1870- 
1872 г. Достоверността на тези събития и факти се потвърждават от документи 
от това време -  дневник за входящи писма на Левски от края на 1870 г., от 
писма на Апостола и други дейци на ВРО и от някои спомени на участници в 
освободителното движение.

Настоящата статия е опит за се разгледа възможно най-цялостно, с използ
ване, съпоставяне и анализ на всички, вкл. и някои н е д о с т а т ъ ч н о  И З у Ч в Н И  И  
нови извори (документи, спомени на най-близки сподвижници на Левски, печат
ни източници и други) създаването на комитетската организация в България. В 
нея се проследява и анализира разширяването на комитетската мрежа, изграж

15 Х р и с т о  И в а н о в  Γ о л е м и я .  Спомени. Състав., предговор и бел. В. Тилева. С., 1984, с.76.
16 Л. Д о й ч е в. Цит.съч., с.171.
17 Пак там, с .169.
18 Пак там, ,с. 170, 172.
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дането на организационната структура на ВРО, цялостното въвеждане на кон
спиративни правила и принципи в работата на организацията, формирането на 
група от изтъкнати дейци на организацията, създаването на връзки между коми
тетите, първите стъпки за изграждане на "съобщителните линии" на ВРО, ут
върждаването на организационни правила, началото на формирането на идеоло
гията й политическата програма на организацията. Прави се опит за решаване 
на дискусионния въпрос за времето на създаване на ръководния орган на ВРО.

* * *

След деветмесечно отсъствие от България и множество срещи, разговори и 
спорове с ръководителите на революционната емиграция в Румъния за пътя, 
по който "да вървим всички заедно", в края на май 1870 г. Левски се завръща 
в страната разочарован и недоволен от постигнатото. Неговият опит да убеди 
емиграцията да приеме идеите му и да участва в създаването на широко раз
клонена и силна комитетска организация в България и за пренасяне на центъра 
на революционната дейност вътре в страната завършва с неуспех. Революцион
ната емиграция се оказва разединена, разделена на групи, между които имало 
съществени различия в политическите идеи и тактическите схващания. Апос
тола е свидетел на недоразумения и на взаимни нападки между тях и на публич
но оповестени спорове в печата. "Аз при тия комедии -  пише Левски -  в година 
време донейде стоях да гледам и казах ви няколко пъти: нямаме хора във 
Влашко и станах та си додох в Българско."19

Първото нещо, с което се заема Левски, е да разшири мрежата от револю
ционни комитети на една по-голяма територия и да "ревизира" състоянието и 
работата на създадените през 1869 г. комитети. Изграждането на една широко 
разклонена и дееспособна организация, която да подготви народа за въстание, 
предполага продължителна, напрегната, но запазена в пълна тайна организа
торска дейност и включването в революционното движение вътре в страната 
на голям брой верни на делото хора.

На 3 юни 1870 г. Иван Кършовски пише на Панайот Хитов: "Дякона замина 
оттука -  днес една неделя -  но без да ми се обади, казаха ми приятелите, 
които го видели в парахода"20 (в Гюргево -  б.а., 3.3.). Не е ясно към кое пристани
ще се е, насочил Левски и каква е посоката на движението му из страната в 
началото на поредната му обиколка. Данните са много оскъдни и несигурни. 
Най-вероятно той слиза от парахода в Свищов. В този град той е непознат и 
може по-незабелязано да влезе в страната. Пред турския съд Апостола твърди, 
че след като бил упълномощен от комисията във Влашко, отишъл най-напред 
в Свищов. При първия разпит на 5 януари 1873 г. той не съобщава годината на 
своето първо посещение в града, но заявява, че с "тази година (1872) обикаля 
три години"21 (т.е. от 1870 до 1872 г.). По време на втория разпит заявява, че 
през миналата 1869 г. от Христа месец май, "аз извадих един влашки паспорт 
... и дойдох най-напред от Гюргево в Свищов"22. Преспал една нощ в хана на

' 9 ВЛДН, с.102.
20 Д. Т. С т р а ш и м и р о в. Васил Левски. Живот, дела, извори. Т.1. Извори. С., 1929, с.461.
21 Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд. С., 1987, с.188.
22 Пак там, с.190.
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търговеца Което23 (такъв хан е имало в града). Предал дадените от комисията 
предписания. Твърдението на Левски, че започнал своята обиколка из България 
от Свищов, се потвърждава от Анастас Попхинов, който е един от първите му 
сподвижници и познава пътищата на движението му в началото на неговата 
революционна дейност в страната. Пред турския съд Попхинов заявява, че 
тръгвайки от Влашко Левски отишъл през Свищов и Търново в Ловеч 24 25.

Има и други основания да се предполага, че Свищов е първата спирка на 
Апостола към вътрешността на България, но на тях до сега не е обърнато внима
ние в изследванията. Възможно е букурещкият търговец и комитетски деец в 
Румъния Димитър Ценович (Ценов), който подпомага с парични средства рево
люционната дейност на Левски, да е поискал от него да свърши нещо "важно 
и полезно" в родния му град. На тази мисъл ни навежда едно писмо на Д.Цено
вич до Панайот Хитов26, с прибавка на Левски от 13 май 1870 г.26, т.е. само две 
седмици преди да тръгне за България. На тази дата той е в Букурещ и в прибав
ката предупреждава войводата, че има съмнение за предателство от Тодор 
Ковачев, за което предупреждават два пъти негови или на Димитър Ценович 
близки или съмишленици от Свищов. Левски е трябвало да се срещне с местни 
родолюбци и да помогне да се възстанови съществуващия преди 1867 г. коми
тет (поделение на ТЦВК) или да се открие канал за пренасяне на писма, вестни
ци и комитетски книжа от Румъния за България, за което споменава пред тур
ския съд.

До сега на посещението на Левски в Свищов се е отделяло много скромно 
място в историческата книжнина. Всъщност само Ив.Унджиев обръща внимание 
на него, но без да използва и анализира всички извори. А този град е включен 
в комитетската мрежа и Левски го посещава и по-късно. От запазените фалшиви 
турски печати, използвани от Апостола в конспиративната му дейност и съхра
нявани днес в Ловешкия музея27, се вижда, че всички те са на селища, в които 
е имало революционни комитети: Ловеч, Търново, Карлово, Пловдив, Орхание 
и Оряхово. Между тях е и печатът на Свищов, което е косвено доказателство, 
че или в този град е имало революционен комитет, или Левски го е посещавал 
и след 1870 г.

От Свищов следите на Апостола се губят. Анастас Попхинов не съобщава 
нищо за посещение на Левски в Плевен. Няма данни за преминаването му 
през други селища в равнинната част на Северна България. Дали се отправя 
веднага за Търново или се стреми да осигури канали за връзка с Румъния в 
някои крайдунавски градове не е известно. Все пак отделни факти навеждат 
на мисълта, че е възможно посещение на Левски в Русе. Вилаетският център 
със своето удобно местоположение и възможности за осъществяване на връзки 
с емиграцията и Букурещкия комитет заслужава да се превърне в о п о р е н  П У Н К Т  
на комитетската организация. Още през 1869 г. Апостола възлага на Христо 
Иванов Книговезеца да стои в Русе, за да прави революционна пропаганда и

23 Пак там.
24 Пак там, с.201.
25 Д. Т. С т р а ш и м и р о в. Васил Левски...., 460-461.
26 ВЛДН, с.64.
27 И в. Л а л е в. Подправени печати на Васил Левски.- Векове, 1987, № 4, 67-74.
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"да работи по-близо с Букурещ за в България -  за пощи и за писма тайни"28. 
Книговезеца направил опит да спечели за делото Стоил Попов, другар на 
Левски от 1862 г., като му предложил да отворят "път през Русе за в България 
за прехвърляне тамо и други неща". Но Стоил Попов, който бил вече редактор 
в правителствения вестник "Дунав", не само се уплашил и отклонил неговите 
предложения, но искал да го махне от града и писал на Каравелов за "лошите 
постъпки" на Книговезеца. Това станало повод Левски, който явно не бил добре 
запознат със случая, да изпрати през пролетта на 1870 г. писмо до Книговезеца, 
в което го упреква за недобрите му постъпки 29.

По време на престоя си в Русе Христо Иванов не успял да уреди канал за 
връзка с Румъния, нито да създаде комитет. Според Ив.Унджиев той нямал 
"нужния авторитет, за да обедини русенските патриоти в името на комитета"30. 
Отправяйки се за Русе Левски вероятно е искал да изясни на място поведението 
на някогашния си другар от Първата българска легия Стоил Попов и да направи 
опит да включи Русе в комитетската организация или поне да подготви почвата 
за това. Изглежда Апостола не е успял в своята мисия и вероятно се е уверил 
лично в промяната на възгледите и поведението на своя бивш другар. Това е 
може би причината Левски да напише второ писмо на Книговезеца, в което се 
извинил за упрека, който му отправил няколко месеца по-рано за уж недобрите 
му постъпки 31.

Важен пункт в обиколката на Левски през 1870 г. е старата българска столица. 
Ако Христо Иванов си спомня добре, Апостола посещава града през лятото на 
същата година. Малка е вероятността Книговезеца да бърка това посещение 
със следващото през април 1871 г., за което има неоспоримо доказателство -  
писмото на Левски до Данаил Хр. Попов от 11 април с.г.32 Но за това второ 
посещение Хр.Иванов не споменава нищо.

Още с писмо от пролетта на 1870 г. Левски убеждава Книговезеца да остане 
в Търново, защото "нямаме човек никакъв в него град да работи, а ази сам 
доста да обикалям, ...трябва работа по градищата и селата"33. Хр.Иванов се 
заловил за работа и полека-лека спечелил един приятел -  Христо Симидов, а 
след това намерил още едно момче -  Христо Караминков Халачето (Бунито). 
"С тях закачих да работя -  пише Книговезеца -  за в касабата [града], за повънка
-  Христо Халачето. И полека-лека спечелихме още едного мъжа -  отче Матея 
Миткалото, монах. Голяма полза принесе на търновските села ... още и повън
-  вред където е отишел, добра работа е свършял... Въведе много свещеници в 
работа и почти на търновската каза по селата направи дружества за събиране 
на пари... и пристанища за тайни пропаганди"34. Тоест още през пролетта или 
лятото на 1870 г. бил създаден комитет в Търново, който успял да спечели за 
делото и много съмишленици и сподвижници от селищата на търновското 
окръжие.

28 X Р W С1 0 И в а н о в  Г о л е м и я .  Цит.съч., с.71.
29 Пак там, с.76.
30 И в. У н д ж и е в. Цит.съч., с.161.
31 Х р и с т о  И в а н о в  Г о л е м и я .  Цит.съч., с 76.
32 ВЛДН, 79-80.
33 Хр. И в а н о в  Г о л е м и я .  Цит.съч., с.75.
34 Пак там, с.76.
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Когато Левски пристига в старата българска столица революционното дело 
вече било пуснало корените си в Търново и Търновско. В града в. "Свобода" 
имал свои дописник, чиито дописки, преработени от Каравелов, били публику
вани във вестника в бр.25 от 30 април 1870 г., бр.31 от 19 юни 1870 г. и бр.36 от 
30 юли 1870 г. В архива на Каравелов са запазени дописките с придружително 
писмо от филип Симидов под заглавие "Търновски потайности"35. Може да се 
предполага, че дописникът бил Христо Симидов (брат на филип Симидов). 
Според Кети Мирчева дописките произхождали от формираната вече група от 
революционни дейци в Търново 36. Но тя погрешно твърди, че филип Симидов 
бил член на революционния комитет в този град. Всъщност член на комитета 
бил Христо Симидов. По това време филип не бил в Търново, а учел в училище 
за горско и селско стопанство в Букурещ.

В Търново Левски стоял 3 -4  дни и разговаряли "за всичко подробно за нався
къде по България. И уж посъбрахме по-младите българчета и им говорихме, 
за да се заловят искрено за работа. И тръгна по-добре да кажем. Местихме го 
от къща на къща додето, че си и тръгна"37.

От Търново Левски се запътил за Ловеч. Анастас Попхинов посочва, че Апос
тола посетил този град след като вече бил в старата българска столица 38. 
Няма сигурни данни, че Левски е посетил междувременно и други селища. Но 
е много вероятна визитата му в Лясковец, където работели активно сподвижни- 
ците му Марин Станчев и Марин Цонзаров и бил създаден комитет през 1869 г., 
както в Севлиево и в други селища (Трявна, Габрово, Дряново). Според д-р 
Параскев Стоянов, който се опира на спомени на Марин Поплуканов, Апостола 
се отбил в Габрово и Дряново.

В Ловеч комитетът, създаден през август 1869 г., вече се бил разраснал и 
Левски поддържал с по-изтъкнатите му дейци (Иван Драсов, Марин Поплуканов 
и др.) писмовна връзка от Румъния39. Апостола счел за необходимо да посети 
Ловеч и да даде лично указания на ловчанските съзаклятници. Посещението 
вероятно е било през август. Иван Драсов, чийто спомени съдържат ценни и 
верни, но малко използвани сведения за революционната дейност на Левски 
по това време (1870 г.), не разграничава идването на Апостола в града през 
1869 и 1870 г. Но от разказа му се разбира, че дейността на Ловчанския комитет 
се развива във време, когато Левски е в България, а не в Румъния, и ловчанци 
поддържат връзка с него, когато се намира в Карловско и Тракия.

От разказа на Драсов се очертава една нова линия в развитието на револю
ционното движение в България -  линия на създаване на комитетска организация 
в страната, обединяваща разпръснатите и несвързани помежду си комитети, 
разширяване на комитетската мрежа и утвърждаването на система от конспира
тивни принципи и методи на работа. Левски разказал на ловчанските дейци, 
че бил изпратен от Букурещкия ЦК, за да "скопчи", т.е. да събере (съедини)

35 К. М и р ч е в а. Вестникът на Любен Каравелов "Свобода-Независимост" и организационната 
структура на БРЦК в Османската империя,- В: Българско възраждане. Идеи, личности, събития. 
Годишник на общобългарския комитет "Васил Левски". Т.1. С., 1995, с.141.

36 Пак там.
37 Х р . И в а н о в  Г о л е м и я .  Цит.съч., 76-77.
38 Васил Левски и неговите..., с.188.
39 Х р . И в а н о в  Г о л е м и я .  Цит.съч., с.75.
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комитетите, които били създадени "в повече градове и села в Тракия и Бълга
рия"40. Общото въстание в България било близко и заради това трябвало да се 
работи колкото се може по-мъжки и по-бързо41. Той им оставил знак (лозинка), 
по който "ще се доверяват на непознати лица" и им явил "две лица: в Сопот -  
някой си Иван от Македония42 ...и в Карлово един гайтанджия -  Ганьо Маджа
ров", чрез които да осъществяват връзка 43.

По-късно Левски изпратил в Ловеч и кратки писани правила, по които да 
работи комитетът. Те предвиждат да се избере ръководство, да се събират 
редовни "всекинеделни събрания", "всеки да си внесе по няколко гроша и тъй 
да си съставим що-годе касица,... да си набавим барут и куршуми"44. Ловчанци 
започнали да осъществяват връзки с други дейци и комитети (вкл. и с Левски, 
когато бил в Тракия), да пишат писма, да обслужват канала за връзка Турну 
Мъгуреле-Никопол-Плевен-Ловеч-Карлово (Тракия), по който се пренасяли 
писма, вестници и др.

От Ловеч Левски се запътил за "родното си отечество Карлово, "гдето каз
ваше, че го очаквали, за да ги нареди що трябва да работят"45. По-друго мнение 
застъпват Ив.Унджиев и други изследователи, според които Ловеч става изход
ната база за третата обиколка на Левски през лятото на 1870 г., когато посещава 
Тетевен, Орхание (дн. Ботевград), Етрополе и други селища. Както ще видим 
по-нататък пътуването на Апостола в Западна България става по-късно -  след 
обиколката му в Тракия през август-октомври 1870 г. или по-точно в края на 
октомври и ноември с.г.

В Тракия Апостола пътува продължително като посещава Сопот, Карлово, 
Калофер, Царацово, филибе (Пловдив) и Копривщица 46. Застоява се дълго в 
Карлово. По-късно отбелязва в личния си бележник: "От 1870 год. дълг в Кар
лово за обувки -  70 [гроша]"47. За тази обиколка той пише на сподвижниците си 
в Ловеч, за да ги насърчи в работата им. А на пристигналия по-късно в Карлово 
Марин Поплуканов разказва, че "в местата, които обиколил, имало вече по 8 - 
10 добри юнаци. Запознал го лично с 5-6 момци от Карлово"48. Явно през лятото 
на 1870 г. комитетската мрежа в Тракия укрепнала и се разраснала. Продължи
телният престой на Апостола в областта (от август до октомври) подсказва, че 
той обиколил и много други селища, но липсват документални данни за това. 
Все пак сигурно е, че в комитетската мрежа са включени Пазарджик, Панагю

40 Л. Д о й ч е в. Цит.съч., с.169.
41 Пак там.
42 Иван от Македония бил другар на Хр.Иванов във Влашко. През есента на 1869 г. се срещнали 

с Левски, който им казал, че трябва да отидат в България и да работят там за освободителното 
дело. Те затворили "една нощ дюкяна си" и отишли в Турну Мъгуреле. По-късно Книговезеца заминал 
за Русе, за да прави революционна пропаганда и да открие канал за връзка с Румъния, а Иван 
трябвало да мине заедно с Левски в България (Хр. И в а н о в  Г о л е м и я .  Цит.съч., 70-71).

43 Л. Д о й ч е в. Цит.съч., с.169.
44 Пак там, с.170. Тези правила показват, че вече се създават напълно оформени и с изградена 

структура революционни комитети.
45 Пак там, с.169.
46 Пак там, с.170.
47 Лйчният бележник (джобното тефтерче) на Васил Левски. Увод, разчитане, обяснителни бележки, 

справочен апарат К.Възвъзова-Каратеодорова, З.Нонева, В.Тилева. С., 1987, с.101.
48 Л. Д о й ч е в. Цит.съч., с.172.
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рище, Стара Загора, Чирпан и много селища в Стремската долина. Като база 
за своята революционна дейност в Тракия Левски използва родния си град 
Карлово, където имал сигурни убежища и верни сподвижници.

В средата на октомври 1870 г. Левски е в Карлово, където се среща с прате
ника на Ловчанския комитет Марин Поплуканов, който трябвало да провери 
"дали се и там работи нещо и доколко е успяло делото"49 * * 52 * *. Срещата с Апостола 
го уверила в добрия ход на работата и насърчила още повече ловчанци.

Остава открит въпросът, кога Левски посещава Западна България -  през 
лятото на 1870 г. или по-късно. Ако се съди по разказа на Драсов, който единст
вен дава данни за дейността на Левски на юг от Балкана, досега почти неизполз
вани в историческата книжнина, Апостола прекарва края на лятото и началото 
на есента в Тракия.

Най-вероятно Левски посещава Софийско, Орханийско и Тетевенско в перио
да средата на октомври -  края на ноември 1870 г., т.е. след започване на 
новата учебна година. Оскъдните сведения за това посещение ни насочват 
към тези месеци на годината. Но е невъзможно да се проследи точно пътят на 
Апостола и последователността, по която той обикаля отделните селища и 
райони. Ако идва от Тракия, което е най-вероятно, той посещава първо Софийско. 
В София със съдействието на учителя Христо Ковачев образува местния рево
люционен комитет. Това става след началото на учебната година. Според Любо
мир Дойчев първото посещение на Левски в бъдещата столица на България е 
на 1 ноември 1870 г.60 Но той не съобщава източника, от който черпи тези 
данни. След това двамата заедно обикалят някои близки до София села и 
манастири.

Документ, открит преди няколко години, но неизползван до сега в истори
чески труд, показва, че Левски включва в своята обиколка и Пернишко и Радо
мирско и се опитва да създаде комитети и в този край на България. В първия 
празен лист на една стара книга "Писменица за славянс^иа Язь1к", издадена в 
Белград през 1847 г. и намерена в с. Дебели лак, Радомирско, в стара къща на 
някогашния свещеник на селото хаджи поп Стоян, е запазена бележка със 
следния текст:

В лт. [лято] 1870.
Да се знае, чи доди Василия
Льв-сюи. Наредата е работата
да се върши по-инакъ. Штото
оште сме принудени да са ограничим. Нощува у
радибошката "Св. Троица"61
та послем -  съ кончето на
Георги Чауш.
Писа
х. поп Стоян бг.

49 Пак там, с.171.
90 Л. Д о й ч е в. Сподвижници на Апостола. С., 1981, с.243.
”  Манастир в близост до Радомир.
52 Г. Т ах ов .  Ценен документ за Апостола,- Пулс, № 28,13 юли 1982. Във вестника е публикувано

и факсимиле на бележката. Авторът на настоящата статия е видял лично бележката, която завършва
с подпис на хрониста, "заверен“ с личния му елипсовиден печат.
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[Следва печат от епохата на Възраждането с надпис "хаджи поп Сто[ян].]
Натъкваме се на характерния за Апостола почерк на работа -  посещение на 

църкви и манастири, спечелване за делото на местни свещеници и учители, 
запазване на тайната на извършеното и на посоката на по-нататъшното движе
ние на Левски, въвеждане на конспиративни правила на работа ("оште сме 
принудени да се ограничим"). Явно Апостола е имал познати дейци от този 
край или са го свързали с тях негови сподвижници от Софийско. Споменатият 
Георги Иванов Чаушев от с. Лобош, Радомирско, е един от изявените дейци на 
националнореволюционното движение в този край. По време на Априлското 
въстание е арестуван и затворен в "Черната джамия" в София. Г.Чаушев, заедно 
с хрониста хаджи поп Стоян (свещеник в с. Лобош), Стоичко Златков и други 
са вероятните учредители на комитета в с. Лобош. Не е изключено да са напра
вени опити за образуване на комитети или на групи от съмишленици и в други 
селища в Радомирско. И според Григор Илиев, автор на книгата "Лобош. Исто- 
рико-географски очерк" (1943 г.) комитетът в Лобош бил съставен лично от 
Левски през 1870 г. Той бил придружаван от местния деец Захари (Зинови) 
Петров, учител в различни селища на Западна България, завършил семинарията 
в Белград 63.

Връщайки се София Левски продължава обиколката си в Западна България. 
Посещава селища в Орханийско и Тетевенско. Тук вероятно разчита на близките 
си сподвижници Васил Йонков от с. Гложене, участник заедно с Левски в Пър
вата и Втората българска легия в Белград, и Сава Младенов от Тетевен, който 
според Анастас Попхинов придружава Апостола по време на втората му оби
колка в България през 1869 г.53 54 55 В едно пенсионно свидетелство от 12 април 
1896 г. на Ица Йонкова (майката на В.Йонков) има данни, че Апостола посещава 
с. Гложене през 1870,1871 и 1872 г. Йонкова вземала живо участие в освободи
телното дело, нейната къща в тези години била всякога отворена за Васил 
Левски и в нея Апостола и другарите му от комитета в Гложене се събирали на 
заседания 56. Няма данни кога е образуван комитетът в Гложене, но някои 
косвени свидетелства сочат, че това е станало през есента на 1870 г., когато 
Левски посещава София, Етрополе и вероятно Тетевен.

През 1870 г. или най-късно в началото на 1871 г. е създаден комитетът в с. 
Голям Извор, Тетевенско, из средата на който излиза един от най-изявените 
куриери на ВРО Димитър Пеев -  Пощата. Той придружава Левски при някой от 
неговите пътувания из Тетевенско, Врачанско, Ловчанско и дори в Тракия. Още 
в първите месеци на 1871 г. Левски го "открива", оценява качествата му и го 
използва за пренасяне на писма, вестници и комитетски книжа, вкл. и до Турну 
Мъгуреле. В писмо до Данаил Попов от 11 април 1871 г. Апостола пише: "Тоя 
мъж ДПП (Димитър Пеев -  Пощата) препоръчваме ви го. [Той] един от най- 
искрените ни [работници]"56. Това означава, че Левски вече добре познава Дими
тър Пеев, проверил го е в работата и му възлага важни куриерски мисии.

През есента на 1870 г. Левски посещава и Етрополе, придружен от поп Георги

53 Българската възрожденска интелигенция. Енциклопедия. С., 1988, с.551.
54 Васил Левски и неговите..., с.121.
55 Л. Д о й ч е в. Сподвижници на Апостола, с.22.
56 ВЛДН, с.80.
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Тутмаников, вероятно препоръчан му от други дейци от този край. Поп Георги 
бил един от първите комитетски хора в Орханийско, допринесъл за успеха на 
революционното дело. Познавал учителя Тодор Пеев и това улеснило мисията 
на Апостола в Етрополе.

Пеев идва в родния си град и става учител тук през есента на 1870 и затова 
посещението на Левски не е могло да стане по-рано от октомври-ноември 
същата година. "Всичко три пъти съм се срещал и виждал с великия и самоот
вержен апостол -  пише Т.Пеев. -  Първият път се видяхме в родния ми градец 
Етрополе, гдето Левски заедно със свещеника Георги Тутмаников от с. Джурово 
дойде и откри частен български революционен комитет. Това беше през 1870 г. 
Тук той прекара два дена."57 58

Все по това време е възможно със съдействието на Г.Тутмаников Левски да 
е създал комитет в с. Видраре или поне да е посетил селото, където попът бил 
църковен служител. За посещение в Орхание и Тетевен липсват сигурни данни, 
но това не изключва възможността Апостола да е успял да ги включи в комитет- 
ската мрежа или поне да е подготвил почвата за това.

Така през лятото и есента на 1870 г. Левски разширява и сгъстява комитетската 
мрежа, която обхваща значително по-голяма територия, отколкото през 1869 г. 
В нея са включени и част от Западна България, и нови райони от Тракия. Създад
ена е една по-широка основа за изграждане на достатъчно разклонена и значи
телна по брой на комитетите и на членовете им революционна организация. 
Тези комитети трябвало да се "скопчат", т.е. съединят в едно цяло, в една 
организация със своя структура, ръководство и програма за действие. И този 
процес вече се извършвал. Наред с учредяването на нови комитети Левски 
създавал връзка между тях, разширявал и уточнявал организационните прави
ла, от които те да се ръководят в дейността си. Излагал своите политически 
идеи пред комитетските събрания (за "обща революция" срещу турската "дес- 
потско-тиранска система", за свобода, за република, за равноправие между 
народностите в България) и постепенно тези идеи се превръщали в основа на 
политическата програма на ВРО.

С разширяване на комитетската мрежа се оформя една голяма група от дейни 
и решителни революционери, на които Левски се опира в своята организаторска 
дейност. Те са "душата на комитетите" в своите селища и райони, хората, осигу
ряващи връзките с други комитети и с непрекъснато пътуващия Левски и 
поддържащи каналите за пренасяне на писма, вестници, оръжие и др. В Търново 
и "окръжието" работи един от "най-забележителните дейци на българската 
революция до Освобождението" и един от най-близките сподвижници на Левски 
-  Христо Иванов Книговезеца. Той съумява да създаде комитет в старата бъл
гарска столица и да спечели за делото отец Матей Преображенски М и тк а л о то , 
един от първите организатори и куриери на революционната организация в 
Търновското окръжие 68.

В Ловеч най-активни са Иван Драсов, Марин Поплуканов и Димитър Пъшков. 
Те създават голям и деен комитет, проповядват "свещената идея за всеобщо

57Т. П е е в. Личен спомен за Васил Левски.- В: Сборниче Васил Левски. 2-ро изд. С., 1898, с.143.
58 Х р. И в а н о в  Г о л е м и я .  Цит.съч., с.76.
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въстание"59 и поддържат връзки с Левски и с комитетски дейци от други селища. 
В Карлово и околността работят Ганьо Маджаров, Васил Караиванов и други 
близки сподвижници на Левски. В организацията са включени и образованият 
възрожденски учител, а по-късно деловодител на българското книжовно дру
жество и член на БРЦК в Букурещ Тодор Пеев, софийският учител Христо 
Ковачев, близкият съратник на Левски Васил Йонков от Гложене и други близки 
сподвижници на Левски. Пеев, Ковачев и Йонков допринасят много за разгръща
нето на революционното движение в района от Тетевен до София.

През 1870 г. започват да се създават връзки между различни комитети, 
увеличава се комитетската кореспонденция, оформят се канали за пренасяне 
на писма, вестници, пропагандни материали, пари и др. От началото на 1871 г. 
действа редовно главни канал: Т.Мъгуреле-Никопол-Плевен-Ловеч. Драсов 
разказва: "До това време ние се споразумявахме с Влашко само през Данаила 
Хр. Попова в Турну Мъгуреле и брат му Анастаса в Плевен. Данаил пишеше 
твърде често и даваше ни различни планове как да работим... Също и Анастас, 
брат му, често дохождаше в Ловеч, носеше ни вестници, писма от брат си и 
пр."60 От Ловеч писмата се препращали в Карлово и на други места. Връзки се 
установили и между Ловчанския и Търновския комитет. М.Поплуканов носил 
писма на Левски до Севлиево и Търново61. От Търново често пишел Хр.Иванов, 
вкл. и от името на лясковчани (местния революционен комитет) до "първите 
работници" в Ловеч62. Търновският комитет поддържал връзки с Лясковския и 
Тревненския комитет и със селища в Търновската каза. Карловският комитет 
работел в близко сътрудничество с комитетите по долината на р. Стряма. Връз
ки се създали и между Ловчанския комитет и комитетите в Тетевенско, след 
като от началото на 1871 г. Левски започва да използва като най-сигурен куриер 
Димитър Пеев от с. Голям Извор и като свои придружители и сподвижници 
Васил Йонков и Сава Младенов.

В края на 1870 г. се установили писмовни връзки между Левски и емигрант
ските дейци Георги Живков, Теофан Райнов и Данаил Попов 63. Увеличила се 
вътрешната кореспонденция между Левски и дейци на комитетите и между 
самите комитети. Драсов съобщава, че през втората половина на 1870 г. били 
разменени писма между Левски и ловчанци, а Левски писал на "познатите и 
приятелите" в Севлиево и Търново. За кореспонденция с Левски през 1870 г. 
пише в спомените си Хр.Иванов 64. Апостола отправил три писма до Книгове- 
зеца, който съобщава и за разменени писма между него и Марин Поплуканов66. 
За писма на Левски до комитети в Тракия съобщава Васил Караиванов.

Очертават се и първите "съобщителни линии" на ВРО, поддържани от коми
тетски куриери. Д.Пеев носил писма от Ловеч за Т.Мъгуреле и обратно66, и от 
Ловеч до комитети в Западна България. Писма до Карлово и от Карлово до 59 60 61 62 63 64 65 66

59 Л. Д о й ч е в. Спомени за Левски..., с.170.
60 Пактам.с.Ш.
61 Пак там.
62 ВЛДН, с.65.
63 Пак там, 64-65.
64 Х р. И в а н о в  Г о л е м и я .  Цит.съч., 75-76.
65 Пак там, с.75.
66 ВЛДН, 79-80.
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други селища се пренасят най-често от Ганьо Маджаров. В Търновско действат 
редовно комитетската поща на отец Матей Преображенски Миткалото.

През 1870 г. някои от комитетите се очертават като средищни, които включват 
в периметъра на дейността си по-голяма територия. Търновският комитет посте
пенно се очертава като водещ за комитетите по поречието на р. Янтра. Драсов 
съобщава, че след посещението си в Търново през есента на 1870 г. М.Поплу- 
канов пристигнал в Ловеч заедно с Хр.Иванов, за да се споразумее с Левски 
"как да работи в Търново и околностите". Апостолът го наредил "що да работи", 
дал му и "потребните наставления"67. И виждаме, че през декември Книговезеца 
вече пише писма и "от страна на лясковчани"68, които Левски означава като 
важни. От една бележка в джобното тефтерче на Апостола става ясно, че Тър
ново е средището, чрез което тревненци се свързват с Ловеч (Левски). "От 
Тряв[на] [за] Ас[лан] Дервишоглу Кърджалъ (т.е. Левски) чрез Христя Книгове- 
зецът, [а] в Ловеч пак чрез Марин поп Луканов кафеджият на дядо Станчов 
хан."69 И друга бележка: "За Трявна. За него писмо. Павли Кънев, дюлгер, чрез 
Христя Никифоров."70

В сферата на дейност на Търновския комитет е и Горна Оряховица, а вероятно 
и Габрово. Възможно е Левски да е определил Хр.Иванов за организатор на 
Търновското окръжие още в края на 1870 г.

Карловският комитет е средищен за комитетите в долината на р. Стряма. 
Тук голяма роля играе и продължителният престой на Левски в родния му град 
през лятото и есента на 1870 г., откъдето предприема организационни обиколки 
в Тракия.

През 1870 г. започва да се формира структурата на вътрешната революционна 
организация. Наистина все още няма създаден център на комитетската мрежа 
или централно ръководство на организацията, но вече действат голям брой 
комитети. Заражда се комитетската поща. В началото на 1871 г. се формира 
комитетското поделение в Турну Мъгуреле, което изпълнява важни функции: 
политически, организационни, съобщителни, снабдителни, информационни. 
Започва да се създава мрежа от тайни къщи и скривалища, които осигуряват 
по-голяма безопасност за Левски и за други дейци на организацията, и служат 
и като места за укриване на оръжие, барут, вестници, комитетски книжа и др. 
Мария Сиркова твърди в спомените си, че още от 1870 г. нейната къща в Ловеч 
била сигурно убежище за Апостола71. В Карлово като тайни квартири се използ
вали къщите на Ганьо Маджаров и Неда Тачева 72. Тайни места за укриване, 
вкл. и в манастири имало и в Сопот, Копривщица и на други места.

До края на 1870 г. в комитетската организация е въведена почти изцяло 
системата от конспиративни правила и методи на работа. Драсов съобщава, 
че се заклели да бъдат тайни, а Левски им оставил знак (парола), по КОЙТО да 
се доверяват на непознати лица 73. Той им съобщил и някои лица и адреси,

67 Л. Д о й ч е в. Спомени за Левски..., 173-174.
68 ВЛДН, с.65.
69 Личният бележник на Васил Левски, с.77.
70 Пак там, с.78.
71 Л. Д о й ч е в. Сподвижнички на Апостола. С., 1984, с.119, 120, 122, 123, 137.
72 П. К а р а и в а н о в .  Васил Левски по спомени на Васил Караиванов. С., 1987, с.139.
73 Л. Д о й ч е в. Спомени за Левски..., с.169.
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чрез които да осъществяват връзки с него. "Между другото Левски яви ни две 
лица в Сопот -  някой си Иван от Македония и в Карлово -  един гайтанджия 
Ганьо Маджаров."74 75 Васил Караиванов разказва, че наедно събрание в Карлово 
през 1870 г., на което членовете на комитета положили клетва, Левски съобщил 
ключа за прочитане на секретни писма 76. В личния бележник на Апостола се 
съдържат конспиративни адреси, псевдоними, лозинки (пароли), шифри и др.76 
Шифърът, който употребява Левски, е цифров. Буквите са заменени с числа по 
определен ред или предварително уговорена таблица. През пролетта на 1871 г. 
възниква първият конфликт на Апостола с Анастас Попхинов за разпечатване 
на писмо от революционната поща. Писмото било от Иван Попкиров Кишелски 
(българин, офицер на руска служба), адресирано до Левски, но било шифровано 
(буквите били заменени с числа), та А.Попхинов не разбрал нищо от съдържа
нието му. Независимо от това Апостола реагирал остро, защото Попхинов нару
шил конспиративните правила. През втората половина на 1870 г. били въведени 
псевдоними за "по-първите работници" на организацията и за някои емигрантски 
дейци. Всички те са преиначени български имена (за разлика от началото на 
1871 г., когато българските псевдоними се заменят с турски). Псевдонимът на 
Левски е Драгньо или Вълчо Драгньов, на Христо Иванов Книговезеца -  Мирчо 
Кръстьов, на Данаил Попов -  Драгомирчо, на Георги Живков -  Джуро и пр.77

През 1870 г. се разширяват и уточняват организационните правила, които са 
в основата на изграждане на революционната организация. За първи път се 
въвеждат писани правила, които се изпращат на комитетите. Драсов съобщава, 
че през лятото на 1870 г. получили няколко реда, които съдържали устните 
съвети, които Левски им дал при посещението в Ловеч, и няколко прибавки: да 
изберат помежду си председател, писар и касиер, които "да събират редовни 
всекинеделни събрания", всеки да внесе по няколко гроша и тъй да се "състави 
що-годе касица", от която да се подпомагат някои проповедници на революцион
ната идея и се осигурят средства за барут и куршуми 78.

В края на 1870 г. комитетската организация вече разполага с политическа 
програма или по-точно с някои основни положения и елементи на такава програ
ма. Левски, който обикаля комитетите и пропагандира своите политически въз
гледи и демократични принципи, в началото на януари 1871 г. пише известната 
си дописка за Каравеловия вестник "Свобода", която съдържа съществени поло
жения от една политическа програма. "С божия воля -  пише Апостола -  ще 
съсипем гнилата и страшлива държава, та да съзидаме друга много по-трайна 
по ново зидание." Беззаконието и тиранията ще отстъпят място на свободата, 
законността и равноправието. "Време е с един труд да спечелим онова, което 
търсили са и търсят братя[та] французи, т.е. Млада франция, Млада Русия и 
пр."79 "Ще имаме едно знаме, на което ще пише: Свята и чиста република. 
Същото желаем на братята сърби, черногорци, ромънци и пр., да не остават 
след нас, в едно и също време да дадат гласа си." "Искаме да живеем човешки,

74 Пак там.
75 П. К а р а и в а н о в .  Цит.съч., с.134.
76 Личният бележник Васил Левски..., с.44, 47, 59, 70, 71, 138, 178.
77 Васил Левски и неговите..., с.124; ВЛДН, с.64, 65.
78 Л. Д о й ч е в. Спомени за Левски, с.170.
79 ВЛДН, с.67.
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да бъдем свободни с пълна свобода на земята ни, там дето живее българинът: 
в България, Тракия, Македония." Другите народности, според Левски, "ще бъдат 
равноправни с българинът в[ъв] всичко."80

Тази програма очертава основните политически цели на ВРО: унищожаването 
на турската държавна деспотско-тиранска система "в земята ни, там, където 
живее българинът", замяната й с демократична република (народно управле
ние), създаване в България на едно свободно и демократично общество, в 
което ще господства пълната свобода, законността, братството и съвършеното 
равенство между всички народности. Комитетската организация ще разчита и 
на международна подкрепа за българската освободителна и демократична 
кауза, независимо от убеждението, че българите трябва да се уповават преди 
всичко на собствените си сили.

До есента на 1870 г. комитетската организация и нейните дейци работят 
изолирано от революционната емиграция и външния свят, или поне няма данни 
за сериозни писмовни и други връзки и диалог с тях. В края на октомври Левски 
отправя първото известно писмо чрез Георги Живков до група емигранти в 
Румъния, от който иска "закони и печат", необходими за разширяващата се 
комитетска дейност. След това кореспонденцията между Апостола и тази група 
се разширява. Това се вижда от регистъра за входящи и изходящи писма, 
който Левски води от 28 октомври 1870 г. до 21 март 1871 г.81 Апостола изразява 
своето огорчение, че "не е имало който да ни помогне в нищо, но йоще са ни са 
и бъркали работите"82, но същевременно разчита на подкрепа от революцион
ната емиграция и особено на групата около Л.Каравелов и в. "Свобода" и 
"тамошния революционен комитет". Независимо от критиката към политиката 
и действията на емиграцията Левски желае да помогне за преодоляване на 
неразбирателството и противоречията между дейците във Влашко. Изпраща 
Иван Драсов и Марин Поплуканов с мисия в Румъния през януари 1871 г. Пише 
писма и известната дописка за в. "Свобода", публикувана след известна редак
ционна намеса от Каравелов в бр.7 от 13 февруари 1871 г. на същия вестник83. 
Създават се канали и структури за по-лесен и сигурен нелегален достъп до 
северния бряг на р. Дунав. Диалогът и контактите с революционната емиграция 
в края на 1870 г. и началото на 1871 г. са признак за засилване дейността на 
комитетската организация и на нейните международни връзки, и на опит за 
регулиране на отношенията й с различните емигрантски среди на принципна 
основа, в интерес на революционното движение в България.

Важен въпрос, свързан със създаването на комитетската организация, е фор
миране на революционен център (център на комитетската мрежа) и на ръко
водството на организацията. Няма сигурни сведения, че до края на 1870 г. са 
създадени такъв център или ръководство на ВРО. Нито историческите доку
менти от този период, нито спомените на най-близките сподвижници на Левски

80 Пак там.
81 ВЯДН, 64-65.
82 Пак там, с.65.
83 По този важен въпрос вж. изследването на К р. Ш а р о в а. Опит за реконструкция на незапазени 

писма на В.Левски, Л.Каравелов, Г.Живков, Д.Хр.Попов и др. от края на 1870 г. и началото на 1871 г .-  
Известия на държавните архиви, 51,1986, 8-56.
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потвърждават изказаното от много автори мнение за съществуването на ръково
ден орган (Централен комитет) или на средище (столица) на организацията 
още през 1870 г.

Димитър Страшимиров предполага, че след като преминава р. Дунав в края 
на май 1870 г. Левски се отправя веднага за Ловеч с намерение да изгради 
там БРЦК84. Подобно становище застъпва и Александър Бурмов85. В основния 
си труд "Български революционен централен комитет (1868-1877)" той пише: 
"На първо време [след като в края на май 1870 г. се озовал в България] Левски 
се погрижи да уреди едно вътрешно средище, отдето да се отправят всички 
действия на организацията и дето да се получава всичката кореспонденция на 
Апостола,, когато той е в обиколка. Това вътрешно средище трябваше да има 
правата на централен комитет и да бъде в помощ на Левски. Изборът на Апос
тола падна върху Ловеч..." И продължава: "Вече през октомври 1870 г. Левски 
поиска от Влашко да му направят печат за централния комитет в България, 
който ще да е бил основан."86 По-нататък посочва, че с "името "Привременно 
българско правителство в България" се наричал вътрешния централен коми
тет"87. Според Иван Унджиев "в Ловеч Левски отива почти с оформено решение 
да уреди едно вътрешно средище, от което да се направляват всички действия 
на организацията... За такова средище той избира Ловешкия комитет."88 Създа
ването на такова средище Унджиев отнася към първата половина на 1870 г.89 
По-нататък твърди, че "през лятото или най-късно в началото на есента на 
1870 г. комитетът в Ловеч става централен комитет на революционната органи
зация в България"90. Димитър Косев също смята, че БРЦК в България бил създа
ден през 1870 г. Цветана Павловска застъпва почти същото гледище: "Процесът 
на изграждане на БРЦК в България е завършен през есента на 1870 г., тъй 
като на 28 октомври Апостола моли Георги Живков да се погрижи за печата на 
новия централен комитет."91 Николай Генчев отстоява подобно становище: "През 
1870-1871 г. Левски създава мрежата на Вътрешната революционна организа
ция, изгражда вътрешен революционен център със седалище град Ловеч, нари
чан от него или БРЦК в България, или още Привременно правителство,"92 По- 
нататък продължава: "Изграждането на вътрешната революционна организация 
със свой централен ръководен орган, наричан БРЦК в България или Привремен
но правителство, завършва в основни линии към края на 1870 г. Това е засвиде
телствано широко в историческата документация [!] и е показано в литерату
рата."93 Някои от изследователите не правят разлика между център (средище)

84 Д. Т. С т р а ш и м и р о в. Ловеч като столица на революционната организация при Левски -  В: 
Ловеч и Ловчанско. Кн.З. С., 1930, с.10,1.

85 А л. Б у р м о в. Към историята на Ловчанския революционен комитет,- В: Ловеч и Ловчанско. 
Кн.7. С.,1938,с.199.

88 А л. Б у р м о в. Български революционен централен комитет (1868-1877).- В: Избрани 
произведения, т.З, с.25.

87 Пак там, с.26.
88 И в. У н д ж и е в. Цит.съч., 1967, с.163.
89 Пак там, с.163.
90 Пак там, с .165.
91 Ц в. П а в л о в с к а .  Цит.съч., с.357.
92 Η. Γ е н ч е в. Васил Левски, с.44.
98 Пак там, с.52.
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на комитетската мрежа и ръководство (ръководен орган) на комитетската орга
низация. По-различно и по-близко до истината е становището на Кр.Шарова, 
че вътрешният централен комитет (Централният комитет в Ловеч) се създава 
през 1871 г.94 Тя приема, че преди това съществува Привременно правителство 
в България.

От написаното до тук се вижда ,че почти всички най-известни изследователи 
на живота и делото на Левски и на вътрешната революционна организация 
приемат безрезервно, че ръководният орган на ВРО се създава през 1870 г. и 
това било засвидетелствано в историческите документи. Дори някой от тях 
твърдят, че още след преминаването на р. Дунав Левски се отправя за Ловеч 
с намерение да създаде там вътрешен революционен център, или че центърът 
бил създаден през първата половина на 1870 г., т.е. по време, когато Апостола 
още не бил ходил в града. Но никой от авторите не се позовава на данни от исто
рически документи (освен на незапазеното и неизвестното по съдържание писмо 
на Левски до Г.Живков и други емигрантски дейци от 28 октомври 1870 г.) или на 
спомени на най-близките съратници на Апостола, по простата причина, че такива 
данни не съществуват или поне не са запазени. Това е причината създаването 
на вътрешния революционен център да се "локализира" ту през първата поло
вина на 1870 г. (Ив.Унджиев), ту през есента на 1870 г., но преди 28 октомври 
(Ал.Бурмов, Цв.Павловска), ту в края на 1870 г. (Н.Генчев).

Нека да се спрем на източниците, които сочели, че средището на организа
цията и ръководния орган са създадени през 1870 г. Това е главно писмото на 
Левски до Г.Живков от 28 октомври с.г. За неговото съществуване научаваме 
от друго писмо на Апостола -  до Райчо Попхристов, с дата 20 юни 1871 г. В 
него е записано: "За законите и печатът откога съм ги заискал и като какви 
трябваше да бъдат -  искайте писмото ми от 28 октомври общо до всички ви 
чрез Джура..."95 Логично е да се предположи, че щом Левски иска печат и 
обяснява "като какъв трябва да бъде" в края на октомври 1870 г., комитетската 
организация вече е създадена и печатът трябва да узакони нейното съществу
ване и дейност. Твърде е възможно този печат да е наподобявал поискания 
по-късно -  на 5 февруари 1871 г. от Данаил Попов печат със следната форма и 
съдържание:"... голямшък колкото един бешлик, в средата лъвче с корона, из 
устата му "смърт или република"; от наоколо "Привременно българско правител
ство в България"96. Но това е само предположение при липса на други данни в 
изворите. Защото може да се иска печат, за да улесни работата на ВРО и да 
се събират пари за нуждите на организацията, без да е създаден реално 
съществуващ и действащ ръководен орган (Привременно правителство), с опре
делен персонален състав и функции. Впрочем за реалното съществуване на 
Привременно правителство в България, за неговия състав и местонахождение 
няма никакви данни в изворите, вкл. и в спомените на Драсов, писани през 
1875 г. Едва ли ако е имало такова правителство, и при това в Ловеч, Драсов 
би пропуснал да спомене нещо за него. Същото се отнася и за спомените на 
Марин Поплуканов, на Димитър Пъшков и други дейци на организацията.

94 К р. Ш а р о в а. Събрания на БРЦК в България (септември и ноември 1871 г.).- Векове, 1987, № 
З.С.16.

95 ВЛДН, с.104.
96 Пак там, с.70.
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В писмото позив от 1 януари 1871 г., подписано от "Привременното българско 
правителство в Балкана"97 98, което е първият запазен документ, визиращ евен
туалното съществуване на такова правителство също не се съобщава нищо 
конкретно за него, освен за един билет (квитанция), даван от ПБП за внесени 
пари. И твърдението, че уж 100 000 български юнаци чакат с нетърпение отго
вора на поканените за дарители "родолюбиви и здравомислещи българи". 
Подобни писма от името на несъществуващо привременно правителство в Бал
кана са практика в българското освободително движение. Такова писмо с дата 
6 юли 1868 г. се разпространява при преминаването на четата на Хаджи Дими
тър и Стефан Караджа в България през юли с.г. През април 1869 г. подобно 
писмо от името на Привременното правителство в Балкана получава Васил 
Левски и с него обикаля България и образува първите комитети " .  При това 
писмото е подпечатано с печата: "Българско привременно правителство", без 
такова правителство въобще да съществува в България. Ако се следва анало
гията и третото привременно правителство в Балкана, подписало писмото позив 
от 1 януари 1871 г., едва ли съществува реално. По-скоро неговото име служи 
за убеждаване на евентуалните дарители в сериозността на начинанието. Това 
правителство още не е "слязло" от Стара планина, за да бъде сред народа и 
да ръководи комитетите и революционното движение в България. То не разпо
лага и с печат. Може би отчитайки тези обстоятелства следващите документи, 
подписани от Привременното правителство в България (а не в Балкана), започ
ват с: "В Българ[ско] 1871, февр. 6-ий"99 или пък в текста се отбелязва, че прави
телството е в България 10°. Позивът от 10 март 1871 г. е вече подпечатан с 
печата: "Привременното правителство в България -  I отд. от БРЦК."101 Печатът 
пък и самото съдържание на документите служат и като доказателство за 
съществуване на организация и на нейна програма на действие и за документи
ране на взети пари от по-заможни българи.

И в други източници (спомени) на 1-2 места се съобщава, че ръководният 
орган на ВРО бил създаден през 1870 г. Христо Иванов Книговезеца пише в 
спомените си, но не в разказа си за станалото през същата година 10г, а в по- 
късна добавка103, че през 1870 г. се събрали в Ловеч и се съставил Централен 
комитет за България. Но Книговезеца понякога бърка хронологията и това негово 
твърдение трудно може да се възприеме, защото не се подкрепя от данни в 
други извори. Нито Драсов, нито Поплуканов, нито Пъшков потвърждават каза
ното от Хр.Иванов. А те са членове на Вътрешния централен комитет, създаден 
през ранната пролет на 1871 г.

Като заключение следва да се изрази дълбоко съмнение в създаването и 
реалното съществуване на ръководен орган на организацията (Привременно 
правителство в България) до края на 1870 г. Що се отнася до формирането на 
Вътрешен централен комитет (БРЦК в България) може категорично да се твър

97 Д. Т. С т р а ш и м и р о в. Васил Левски. Живот, дела, извори. Т.1. Извори, 472-473.
98 Пак там, 434-436.
99 ВЛДН, 72-73.
100 Пак там, с.73.
101 Пак там, с.78.
102 Хр. И в а н о в  Г о л е м и я .  Цит.съч., 71-77.
103 Пак там, с.115.
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ди, че такъв комитет през 1870 г. не е създаван, след като в документите не се 
споменава нищо за него чак до пролетта на 1871 г.

В края на 1870 г. назрява нуждата от център на комитетската мрежа (столица 
на организацията). Необходимо е средище, където да се получават писма и 
откъдето да се изпращат "комитетски книжа", вестници и други на комитетите, 
да се събират пари за издръжка на организацията, за закупуване на оръжие и 
пр. Но схващането, че през 1870 г. се създава реално средище, център на 
комитетската мрежа не може да се подкрепи с документални свидетелства 
или с данни от други, заслужаващи доверие източници. Наистина Ловеч, за 
когото се твърди, че още през 1870 г. се превръща в такъв център, заема 
средищно географско положение и е важен пункт на канала за връзка Турну 
Мъгуреле-Никопол-Плевен-Ловеч-Карлово. Но това не е достатъчно едно 
селище в толкова кратко време да се превърне в политически, организационен, 
съобщителен и друг център на една тайна политическа организация, която под
готвя въстание срещу османската власт в България. Васил Левски, който съз
дава и ръководи организацията през 1870 г., не се задържа дълго в Ловеч. По- 
голяма част от времето (лятото и есента на 1870 г.) той прекарва в Карлово и 
Тракия. С по-голямо основание може да се твърди, че през 1870 г. Карлово е 
фактически център на комитетската дейност, защото Апостола престоява дълго 
и се връща няколко пъти в родния си град, след като обикаля Южна България 
и създава мрежа от комитети. В Карлово има широк кръг от сподвижници и 
съмишленици, куриерски връзки, тайни къщи и скривалища. В Ловеч той идва 
за кратко време през лятото на 1870 г. и се връща отново в града в края на 
същата година. Драсов в спомените си не съобщава нищо, което да навежда 
на мисълта, че Ловеч е станал средище на организацията. Той дори подчертава, 
че Левски "не иде, нито пък ни пише"104 и дълго очаквали завръщането му. 
През октомври пратили Марин Поплуканов в Сопот и Карлово, за да се уверят 
"дали се и там работи нещо и доколко е успяло делото"105. Но едва в края на 
ноември Левски пристигнал в Ловеч 106. В този град той още не разполагал с 
достатъчно връзки и с широк кръг от близки сподвижници.

Зимата на 1870-1871 г. Левски прекарва в Ловеч. Този продължителен прес
той, добрите условия, които осигуряват местните дейци, сигурните скривалища, 
възможностите за активна организационна дейност, разширяващите се куриер
ски връзки с комитетите и близостта на града до каналите за връзка с Румъния 
и от там с външния свят, формирането на силен местен комитет от енергични 
и "жадни за работа" млади революционери убеждават Левски, че Ловеч трябва 
да стане столица на организацията. Освен това съвсем очевидна е станала 
нуждата от реално съществуващ и активно действащ център на комитетската 
мрежа. Може да се приеме, че през пролетта на 1871 г. Ловеч вече се  е пре
върнал в такъв център.

Независимо дали през 1870 г. са формирани или не ръководен орган на вът
решната революционна организация и средище на комитетската мрежа, съз
даването на организацията вече е факт. Разпръснатите из страната, несвързани

104 Л. Д о й ч е в. Спомени за Левски..., с.171.
105 Пак там.
106 Пак там, с.172.
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те помежду си и необособените организационно групи от местни родолюбци, 
борци за свобода създават революционни комитети, които се обединяват в 
една националноосвободителна организация, изградена и ръководена от Васил 
Левски. Така се поставя началото на организираното революционно движение 
в България.

THE FORMATION OF THE COMMITTEE ORGANIZATION IN BULGARIA (1870) 

Z l a t k o  Z l a t e v

The study is an attempt to examine as comprehensively as possible the formation of the 
Internal Revolutionary Organization (IRO) in Bulgaria by using, comparing and analysing all 
sources, including those inadequately researched and new ones. It follows up and analyses 
the expansion of the network of committees, the setting up of the organizational structure of 
the IRO, the all-round introduction of clandestine rules and principles in the work of the 
organization, the formation of groups of outstanding committee figures, the est blishment of 
links between the committees, the consolidation of the organizational rules and the beginning 
of the formation of the ideology and the political programme of the organization. An attempt 
is made to solve the controversial question of the time of the creation of the leading body of 
the IRO. The author provides facts and arguments against the claims of some researchers 
that such a body was formed in 1870. The beginning of the organized revolutionary move
ment in Bulgaria, had, however, already been marked and the chief credit for that goes to the 
great organizer and revolutionary Vassil Levski.
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Историческо образование

ПРОСТРАНСТВОТО НА СЪВРЕМЕННОСТТА В УЧЕБНИЦИТЕ 
ПО ИСТОРИЯ (1878-1944)

Р у м я н а  К у ш е в а

Един от принципните проблеми в днешните концептуални схеми за историчес
кото образование засяга съотношението минало-съвременност. Поставен по 
сходен начин от различни национални образователни политики и стратегии 
(например в западноевропейската практика в последната учебна година изуча
ването на съвременността започва от 1944 г. във франция, Първата световна 
война в Германия, а в Италия от края на миналото столетие) той всъщност 
разкрива как се проектира официалният исторически дискурс върху историчес
кото съзнание. Но за да се направят по-коректни заключения относно степента, 
в която днес актуалната история присъства в набора от ориентири за времето, 
в което ученикът живее и доколко учебниците по история са първостепенен 
фактор в тази посока е потребно да се осъществи ретроспективен анализ на 
онези учебници, които са формирали отношението към актуалната за съответ
ното поколение история. Днес, когато се намираме на различно отстояние от 
всеки един от тях, бихме могли да извлечем скритата в тях информация за 
отражението, което те са имали върху един съществен компонент на истори
ческото съзнание на няколко поколения българи какъвто са очакванията за 
бъдещето.

Какво е пространството, отреждано на съвременната история през различни 
периоди на създаване на учебници? В 1869 г. Д. Душанов издава Кратка българ
ска история по питане и отговор за първоначалните училища. "Какво са българи
те?" е третият въпрос, който той задава след като вече е отговорил какво е 
историята и каква бива тя."Многочислен народ, който днес възлиза на число 
около 6 милиона души, свързани помежду си с еднакви нрави, обичаи, език И 
вяра и населени в една страна, наречена България."1 Паралелно с усещането 
за сугестивност този текст може да послужи за отправен пример как се наслаг
ват полетата на актуалната и актуализираната история. Какъв е пътят за създа
ване на "когнитивен капитал"1 2, който мотивира особена колективна историческа

1 Д. Д у ш а н о в. Кратка българска история по питане и отговор за първоначалните училища. 
Виена, 1869, с.1; 2-ро доп. изд., Х.Г.Данов, Виена, 1872,174 с.; 3-то прераб. изд., Виена, 1874,150 с.

2 Терминът е по К. Д ж о р д а н о. Миналото в настоящето.- Социологически проблеми, 1996, 
№ 3, с.58.

Исторически преглед, кн. 1-2/1999 207



чувствителност, изграждаща различни нагласи към едни и същи явления. Об
стоятелството, че излезлият до 1874 г. в още две издания учебник завършва с 
отговорите за края на "фенерското тегло" и за изгонването на "турския език от 
българските църкви и училища"3 е твърде ясен индикатор за включването в 
полето на историческата грамотност на събития от актуалното съвремие. Ако 
такова вмъкване на лично преживени събития в историческото познание е типич
но за времето и естествено прехождане към настоящето от миналото, за да се 
прехвърлят мостове към бъдещето, то тогава какви са измеренията на това 
пространство след възстановяване на държавата, когато се променя радикално 
обществената ситуация?

Градежът на централизирана образователна система от началото на 80-те г. 
на миналия век възлага изцяло отговорността за осъществяване на политичес
кото и нравственото възпитание на младите хора на държавата. С далечна 
мисъл за бъдещето и твърде перспективно дори от съвременна гледна точка 
се дефинират целите на образователната политика: да се издигне културното 
равнище на нацията с оглед защитата на националните й интереси и на икономи
ческия й просперитет. Особена роля в утвърждаването на тази политика изигра
ва законът на Г.Живков от 1891 г.4 Това съвсем логично предпоставя гравитация
та на близкото минало, на актуалното съвремие не в един, а в три пласта: 
отечествоведение, гражданско образование и история, заложени в качеството 
на задължителни учебни предмети по силата на просветното законодателство. 
Интегралният характер на учебното съдържание на предмета отечествоведение 
не означава маргиналност на чисто историческите знания, които то включва 
наред с географските, а в определен период много уместно заедно с тези по 
гражданско учение. Може основателно да се твърди, че историческо познание 
в българското общество за дълъг период от време се придобива благодарение 
на този учебен предмет. Подобно виждане се основава на картината на образо
вателното дело, която откроява факта, че масовата образованост в българското 
общество е свързана с четвърто отделение. Така например на границата на 
двете столетия 1898-1899 учебна година в страната има 264 градски и 2776 
селски училища като най-голям дял в тях заемат тези с начална училищна 
степен -  съответно 193 градски и 1965 селски, т.е. общо 2158, което прави 92 % 
от цялата училищна мрежа 5. Другата позиция за анализ освен IV отделение, 
избрана по аналогични съображения за следващото училищно ниво, е III прогим
назиален клас. Той дава завършващото познание за българската история и то 
за доста дълго време паралелно или в контекста на световната. Оттук и двете 
полета, които обхваща по-нататък ретроспективният поглед върху отечествове- 
дението и историята.

Да се опитаме да очертаем периметъра на познанието на актуалното съвре
мие, който се получава в рамките на първоначалното училище, като се има 
предвид, че в законите на Райчо Каролев (1885 г.) и Г.Живков (1891 г.) на него 
се разчита за реализиране на основните цели на образователната политика. 
Няколко акцента в съдържанието на този предмет са показателни. Така съвсем

3 Д. Д у ш а н о в .  Цит.съч., гл.ХИ.
4Училищен Алманах. Год.1. Нареждай издаваХ.Максимов. С., 1900, 276-299.
5 Пак там, с.634.

208



логично в отечествоведението на Е. Мартинов и К.Тулешков, издаден през 
1880 г. в Търново са отделени специални текстове за българските земи, които 
"се намирват под правата власт на султана, половината от Одринския вилает и 
от цяла Македония и за тези, които са под Сърбия и Влашко"6. Без да се навлиза 
по-преднамерено в географската част на учебния материал в същия учебник 
може да се отбележи логическото и единство с историческата: "От планините, 
които се простират по България най-главни са две Шар планина и Стара планина"7.

Контролът, който просветното министерство установява върху съдържанието 
на учебниците от 1896 г. (правилникът влиза в сила от 1897-1898 учебна година), 
позволява да се проследи официалната държавна политика, която започва да 
се следва твърде стриктно. През 1902 г. е в обръщение 8-то издание на популяр
ния учебник на Иван Т. Бракапов за IV отделение. В него хронологичната граница 
на близкото минало е изтеглена до "възшествието на Н.Ц. височество Ферди
нанд на престола" и допълнително е актуализирана със снимка на малкия прес
толонаследник. Същевременно краткият текст за Сръбско-българската война 
изгражда необходимата официална представа за боевете при Сливница. "Тук 
след тридневен отчаян бой начело с юначния си княз А.Батенберг младата 
българска волска победи сърбите и ги принуди да се оттеглят в земята си."8

Усетът за историята през погледа на най-близките събития не е само продукт 
на специфичните ни национални условия и цели. Още през 70-те г. на миналото 
столетие у нас вече са привнесени от Русия схващания, че учебните програми 
по история трябва да включват и такъв спектър от знания. Наред с това в методи
ческите съчинения на С.Басаричек (1888 г.) и Н.Станев (1895 г.) има препоръки 
в тази насока. Затова започват сполучливо да се "понашват" повечето от превод
ните текстове, чието предназначение е да станат помагала в обучението по 
история.

Безспорно в края на миналия век най-голямо влияние оказват учебниците на 
С.С.Бобчев. Подобна теза е застъпена основателно в солидното изследване 
на М.Радева9. Интересно е да се отбележи, че те опонират на изградената, 
чрез старите ръководства на Войников, Шишков и Цанков, представа за нацио
налното ни минало. Тази своеобразна ревизия (опряна твърде плътно на изслед
ванията на К.Иречек) има достойнството на бързата реакция спрямо най-близ
ките български съдбини. Последните две глави на излезлия в 1881 г. учебник 
включват освен Руско-турската война и политическото устройство на Българско, 
като в следващите издания на учебника (1895 г.) вече разделно са представени 
Източна Румелия и Княжеството10.

За да се изведат характеристиките на новия познавателен опит, придобиван 
в училище върху основата на най-новата история, на посланията и кодовете на

6 Е. М а р т и н о  в, К. Т у л е ш к о в .  Отечествоведение за първоначалните училища. Търново, 
1880, с.35.

7 Пак там, с.17.
8 И.Т.  Б р а к а л о в .  Отечествоведение за IV отделение. 8-мо изд. Пловдив, 1990, с.87.
9 М. Р а д е в а. Учебниците по българска история (1879-1900) и възпитаването на национални 

чувства и национално съзнание.- ГСУ, 75, 1982, 88-123.
10 С. С. Б о б ч е в. История на българския народ. Пловдив-София-Русчук, 1881; Кратки разкази 

из българската история. Учебник за началните училища. Пловдив, Х.Г.Данов, 1883; Кратък учебник 
за българската история от най-старо време до днес. 4-то прераб. изд. Пловдив, Х.Г.Данов, 1895.

14 Исторически преглед, кн. 1-2/1999 209



текстовете, които го предпоставят, на перспективата да бъдат изградени някак
ви стереотипи ще се позова отново на С.С.Бобчев, но този път на изданието му 
от 1897 г. В този учебник се откриват твърде характерни илюстрации за даване 
на първоначален тласък за конструиране на нови общи места на паметта. В 
него официалният исторически разказ за Сръбско българската война като най- 
близко събитие, пренесено вече в полето на историческото познание, включва 
представянето на образа на другия. Първото, което впечатлява в този текст, е 
липсата на преднамерен негативизъм. "Сръбското правителство, на което никак 
не изнасяше уголемяването на България, като зле разбираше интересите на 
южното славянство, реши да попречи на Съединението."11 За Сливница е казано, 
че "българските солдати се биха с юначество и разпаленост", напомнящи за 
"старовремските боеве на българската войска", но още твърде благородно е 
отчетено, че "сърбите се биха също с голямо юначество", а скъсването на дипло
матическите отношения с Русия е определено като "време на скръбните руско- 
български сърдитни"11 12.

Пренасянето, преместването на събитията от актуалното политическо прост
ранство, в това на актуалната история се оказва по-деликатно. Не само скъсена
та дистанция на времето се отразява на специфичната конструкция на истори
ческия разказ за най-новото българско време. Той започва вече да става про
дукт както на различни политически виждания, така и на най-общото разбиране 
на същността на историята и особено за това кой трябва да получава по-значимо 
място в нея. Всъщност в ролята на съдник в историята и за най-близките събития 
учебникът определено допринася за пораждането на различни (различаващи 
се) интерпретации и оценки на едни и същи исторически събития и личности. 
Три години след края на управлението на С.Стамболов то е характеризирано в 
учебниците като "твърде стеснително и тежко за България", нещо, което се 
"изказвало доста ясно всякак в печата и в обществото"13. За следващото прави
телство, по чието време се конструира текстът на цитирания учебник се споме
нава положителната промяна във външнополитически план, но като цяло общата 
оценка е изместена към личността на княза. Отсъжда се, че през неговото 
господаруване "България прави големи успехи в материално и духовно отноше
ние"14.

Изграждането чрез учебниците на различни нагласи най-вече за последните 
събития стартира от споменатите факти. За разлика от С.С.Бобчев, Добри Ган- 
чев, автор на учебник на издателство "Х.Г.Данов", емоционално наслагва друг 
речник, който е продукт на съвсем различен подход. По едно и също време се 
залага на толерантност и конфронтиране. В този случай коментираните по- 
горе събития са обозначени като "хайдушкото нахлуване на сърбите в българ
ските земи"15.

Положителната, отрицателната или двойствената идентичност, която автори
те на учебниците започват да предават на историческия персонаж от актуалното

11 С . С . Б о б ч е в .  История на българския народ. Учебник за гимназиите и средните училища. 
Пловдив, Х.Г.Данов, 1897, с.212.

'2 Пак там, с.216.
13 Пак там, с.215.
14 Пак там, с.217.
”  Д. Г а н ч е в. Българска история. Пловдив, Х.Г.Данов, 1899, с.104.
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съвремие, оттук нататък изгражда такава историческа чувствителност в об
ществото, при която едновременно се формират различен тип изходни позиции 
за едни и същи събития или личности. По-нататък те се проявяват като различни 
трайни стереотипи в начина на мислене. При това именно начинът на възприема
не на близкото минало твърде директно се намесва в хоризонта на очакванията 
за бъдещето.

Без да става дума за дебат между авторите на училищни учебници, върху 
историческото пространство на най-новото българско време се втъкават скрити 
послания. Тъй като по същество нито подборът нито интерпретацията на 
"последните събития" не се променят във времето до войните, ще проследя 
особеностите на историческите текстове за периода 1914-1918 г.

През 1914 г. в обръщение са няколко учебника по българска история. Четвър
тото издание на учебника за III клас на прогимназиите с автор Йордан Попгеор- 
гиев покрива хронологичния отрязък до 1908 г. стри съдържателни кръга: наред
бата на освободените български земи, княз Александър, княз Фердинанд (общ 
обем 3 с.). Като запазване на тенденцията за залагане на различни оценки на 
вече коментирани в учебниците от друг зрителен ъгъл събития в този текст 
свалянето на княз Александър от престола е обяснено с действията на "няколко 
лековерни офицери, които са се намирали под руско влияние". По принцип за 
целия разглеждан период се спазва линия на последователно представяне на 
положителната роля на българския владетел. Твърде показателна е оценката 
за цар Фердинанд. В навечерието на присъединяването на страната към воен
ните действия от световната война за него се посочва, че с неговото идване в 
България страната "започнала да се успокоява и развива във всяко отношение"16.

Другият съществен тезис в този учебник е обяснението за неуспеха на българ
ското революционно дело в Македония с помощта на гръцки и сръбски чети, 
които помагат на турците за прогонването и изтребването на българското насе
ление там 17. С този непроменен в продължение на 4 г. разказ може да се 
сравни конструкцията, която изгражда друг автор -  Иван Попов -  с действащ 
учебник от същото време (1914 г.). Тук вече като най-актуални полета изключи
телно символно акцентирани и с илюстрации са Турско-балканската и Между
съюзническата война (първата е подсилена със 7 илюстрации на 9 с. текст, а 
втората с 2 илюстрации на 3 с. текст). Логическите конструкти в авторския 
текст включват: неизпълнените турски ангажименти за свободи на християнско
то население; обединяването на "доскорошните врагове"18 България, Сърбия и 
Гърция; поемането на най-големия товар от войната от България; нейната всеоб
ща готовност за освобождаване на македонския роб и изключителния героизъм 
на българската армия, която се оказва реално по-добра от пруската19. Катего
рично текстът се стреми да предаде обективност и толерантност като необхо
дима позиция. Аналогична гледна точка вече беше констатирана в предходни 
учебници, разпространявани в края на миналото столетие (С.С.Бобчев). В този 
смисъл става дума за последователно следвана линия или по-точно за домини
раща интерпретация.

16Й . П о п г е о р г и е в .  Учебник по българска история за III клас. 4-то изд. Търново, 1914, с.172.
17 Пак там, с.173.
18 И. Π ο π о в. Българска история за III прогимназиален клас. Пловдив, Х.Г.Данов, 1914, с.166.
19 Пак там, с.167.
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За да е по-обективна картината на заложените идеи и на полетата на съвре
менността в учебниците до 20-те г. ще представя още няколко достатъчно 
изразителни примера. Не толкова като необходим контрастен фон, а по-скоро 
като обективна констатация за Първата балканска война е отбелязана "голямата 
упоритост" и "храброст" на турците. Същевременно на преден план излиза ми
сълта, че е логично да има и да се очаква справедливост в историята, защото 
"българите извършиха най-големите жертви". В същото време в същия учебник 
в арсенала от изразни средства се включват словосъчетания с негативна харак
теристика за другите като "ламтежа на сърбите", "хайдушките грабежи извър
шени от вековните ни врагове гърците" и за "низката завист" на румънците20. 
Заслужава внимание фактът, че в същата (1914 г.), паралелно с вече спомена
тите се появява още една изходна позиция за съставяне на историческо описа
ние за най-последните преживени от нацията събития. Възниква нов дискурс с 
твърдение на автор, което може да се оцени като удивително, тъй като е напра
вено от специалист, който е имал действащи до този момент учебници и е 
участвал в създаването на други нагласи. Под въздействието на преживяваните 
събития се стига до твърдението, че "твърде слабо познаваме не само историята 
на нашите съседи, техните заветни мечти и техните стари вражди с нас, но че 
не познаваме дори и собствената си история, поради което направихме буквално 
същите съдбоносни грешки, които сме правили всеки път в миналото." Обясне
нието на това състояние се търси в "пълните с неверности и изопачавания учеб
ници, посветени само на царе и измислени величия"21.

Без да е изведен в достатъчно явна форма във връзка със съставянето на 
учебниците се поражда спор, който ще се изостря по-късно и ще излезе извън 
потребностите на историческото образование. По-скоро интуитивно се върви 
към различни търсения на изходните методологически позиции, въз основа на 
които се осъществява подборът, структурирането и тълкуването на събитията. 
Въпреки очевидните различия се открива една ос, спрямо която съществува 
голяма близост в позициите -  историческата перспектива непременно се свърз
ва със справедливостта, с почти приказната увереност, че тя неминуемо ще 
настъпи.

Какви са промените в изследваните пространства на съвременната история 
три години по-късно, т.е. в действащите учебници от 1917 г.? Следва да се 
отбележи, че трактовката на същите събития, тъй като не се променя съдържа
телният обхват на най-близкото минало в новите учебници, е малко видоизмене
на съобразно очакванията за бъдещето. "Ако да не бяха власите в гърба и 
турците в Тракия, неверните и лакоми съюзници щяха да намерят наказанието 
си... Българите не забравиха вратовете си и една година по-късно се започна 
общоевропейската война, в която се намесиха, победиха ги и освободиха Маке
дония, Моравските земи и Добруджа, та възобновиха велика и целокупна Бълга
рия."22 С разгрома на "най-подлите ни врагове сърби, черногорци и румъни" се 
увенчава обединението на България и в учебниците, съставени от други вече

20 Пак там, с.170.
21И . П о п г е о р г и е в .  История на българския народ. 1914, с.1; Вж. също Учебник по българска 

история за III клас. 4-то изд., Търново, 1914.
22 Н. С т а н е в. История на българския народ. 1917, с.216.
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утвърдени автори на подобна литература като И.Пастухов и И.Стоянов, 
И.Ст.Попов23. Последиците от прилагането на подобни подходи към актуалната 
ни история в историческото ни образование са твърде честите смени в нагласите 
спрямо настоящето и бъдещето и то при следващи едно след друго поколения. 
При това не бива да се забравя, че някои от изучаваните събития са били съпре- 
живявани от тези, за които е било предназначено описанието им.

Други ракурси към най-новите съдбини на българската държава, позициони
рани в пространството на официално формираната историческа памет, се появя
ват в началото на 20-те години. За пръв път в обръщение се пускат обяснения 
за политическо поведение, произтичащи например от: напразните очаквания 
за справедлив руски арбитраж по време на балканските войни. Коментира се 
подстрекателската роля на Великите сили и особено неизползването на побе
дите, които българските войници извоюват по бойните полета24. Очевидно за
труднение сред учителските среди предизвиква появата на различни акценти 
и нюанси у едни и същи автори (И.Пастухов и И.Стоянов), спрямо едни и същи 
събития и различния концептуален апарат, който те ползват когато ги представят 
в учебниците. При официално зададени цели на ориентиране на историческото 
образование към съчетаването на великото у други народи с великото у нас и 
то в контекста на общоевропейското разбиране, че обучението по история тряб
ва да възпитава в дух на мир, учебниците понякога прокарват взаимно отричащи 
се тези. От една страна се наслагва оценката, че "Положението, създадено от 
Ньойския договор, е несигурно, защото е противоестествено. То не може да 
бъде и трайно1'25, или се цитира аргументът на Мусолини, че "историята не позна
ва вечни договори -  те се рушат от времето". Такива са версиите от 192926 и от 
1937 г. 27, а от друга, през 1932 г., внушенията са за необходимост от траен 
мир, защото "чрез упорит труд в образованието и в стопанството трябва да се 
поправят загубите от войните"28. Идеите в тези учебници донякъде изпреварват 
появата на някои разбирания за обществения порядък, тъй като вече дават 
дори препоръки за "премахването на партийните раздори"29.

Тази интерпретация на настоящето чрез миналото не винаги се превръща в 
много сполучлива форма за идентифициране на най-новите събития, включени 
за изучаване в курса по история. Същевременно стереотипен характер придоби
ват оценки за владетеля от типа "народът под мъдрото управление на Н.Ц.В. 
отново се съвзе"30.

23 И. С т. Π ο π о в. Българска история за Ili прогимназиален клас. 2-ро стереотипно изд., 1918, 
с.168; Вж. също И. П а с т у х о в ,  И. С т о я н о в .  Българска история. Учебник за III клас. С., 1917, 
с.184.

24 И. П а с т у х о в ,  И. С т о я н о в .  Българска история за III клас на прогимназиите. Пловдив, 
X. Γ.Данов, 1920, с. 138.

25 И. П а с т у х о в. История за III клас. 1937, с.157; Вж. също И. П а с т у х о в ,  И . С т о я н о в .  
История на българския народ. Учебник за VIII клас на гимназиите и педагогическите училища. С., 
1929, с.267.

26 И. П а с т у х о в ,  И . С т о я н о в .  История на българския народ. Учебник за VIII клас на 
гимназиите и педагогическите училища. С., 1929.

27 И. П а с т у х о в .  История за III клас. 1937.
28 И.П а с т у х о в .  История за III клас. 1932, с.143.
29 Пак там.
30 Г. Д о ч е в, Π. П е т р о в. Отечествознание за IV отделение. 2-ро изд., 1935, с.129.

213



Така представянето на ролята на владетеля в най-новите български съдбини 
също има проекции в изграждането на характеристиките на историческото 
съзнание на съответните поколения. По правило авторите съвсем естествено 
не допускат никакво друго освен изцяло позитивно отношение към тези полити
чески фигури до 1917-1918 г. В почти всички текстове по обществоведение и 
по история "позорната междусъюзническа война" не е резултат от нищо друго 
освен от отрицателни морални качества на съседите. Те са "лакоми съседи", 
"възгордяни сърби", а по-късните квалификации включват освен тях "разсърде
ните победители" и "омразата на европейските народи"31. Единственият нюанс, 
който се появява, се отнася до избързването на царя, който се вслушал в някои 
от своите съветници.

Съществено по-различни са оценките когато става дума за включването на 
страната в Първата световна война. С дистанцията на времето се променя не 
само представянето на фактите, обяснението и интерпретацията им като цяло, 
а дори и позицията на едни и същи автори. В действащия все още до 1918 г. 
учебник на Ив.Попов финалното изречение за общосветовната война, "която 
начна и още се води пред очите ни", акцентира на падането и разгрома на 
"подлите ни врагове". Интересна е констатацията, че И. Пастухов съществено 
се разминава сам със себе си, когато обяснява българската намеса във войната. 
Така в учебника му от 1917 г. акцентът е върху присъединяването на България 
към победоносните войски на Германия, Унгария и Турция, заедно с "великите 
ни съюзници" в унищожаването на Сърбия32. Три години по-късно същият автор 
обяснява на следващите ученици, че "България е вмъкната във войната без 
знанието и въпреки волята на българския народ"33. Учителите се срещат с още 
трактовки не съвпадащи с горните като тази, че "България не искала, но била 
принудена да воюва" или, че слабостта и неопределеността на съглашенската 
политика "улеснила централните сили в спечелването на България"34 35 и още, че 
държавата бездруго трябвало да се намеси в "страшната война на страната 
на Германия"36.

В съдържателния обхват, представящ най-новото време в учебниците по 
история, през 30-те г. започват да се включват кратки сведения за "руската 
революция", за "революциите" в Австрия и Германия 36, а в другата схема за 
"заграбването на държавната власт", и "комунистическите блянове", за "револю
ционния бяс", както и за организацията, структурата и "безпомощността на 
ОН"37.

В чисто събитиен план, друго не така насочено навътре към себе си отноше

31 И. П а с т у х о в, И в. Π ο π о в и др.
32 И. П а с т у х о в, И. С т о я н о в. Българска история. Учебник за III клас на прогимназиите. С., 

1917, с.184.
“ И . П а с т у х о в .  Обща и българска история за III клас на народните прогимназии. 5-то стереотипно 

изд. С., 1925, с.101; История за III клас. С., 1932, с.111.
34 И. Г\ а. СТ^ X 0 B . W. C T  ОЯН OB. История на българския народ за VIII клас на гимназиите и 

педагогическите училища. 4-то изд. 1929, с.264.
35 И. K е π о в, В. K е π о в а. Обща и българска история. Учебник за III клас на прогимназиите. 1932, 

с.98.
38 Н. С т а н е в, Ц. С т о я н о в. Обща и българска история за III клас на народните прогимназии. 

С., 1922, с.124; И. П а с т у х о в. Обща и българска история. С., 1925, с.102.
37И . К е п о в ,  В. К е п о в а .  Обща и българска история. Пловдив, Χ.Γ. Данов, 1932. с.114. .
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ние към събитията от близкото минало и позиционирането му в друг мащаб се 
постига със съставянето на синхронни учебници по всеобща и българска исто
рия. Тази нова схема на разположение на учебния материал позволява в кон
текста на взаимоотношенията с победителките да се направят характеристики 
на такива политически фигури като Клемансо, за когото чрез учебниците по 
история от 30-те г. в съзнанието на учениците остава обвинението за виновност 
за съставянето на "насилническите договори" и за У.Уилсън, който символизира 
американското "измиване на ръцете"38.

Още по-плътно присъствие на последните събития от реалния обществен 
живот в полето на училищната историческа образованост се регистрира в нача
лото на 40-те години, когато в учебниците по отечествознание като доминанти 
се извеждат сходната съдба, която имат Германия и България, мирните сред
ства използвани от съюзничката ни за възвръщане на територии, несправедли
вото отношение на другите, изразено в отказа им да се съгласят с възвръщането 
на останалите земи и с обявяването от страна на Полша, Англия и франция на 
война на Германия 39.

Обръщането на погледа към себе си, като опора за ориентация в съвремен
ността и отправна точка за надежди или очаквания за бъдещето, се проявява 
в такива особености при подбора на съдържателното ядро каквито са "Поуките 
от нашата стара история" при И.Бракалов, "Задачите на българската държава 
и на българските граждани след световната война" при И.Попов и К.Грънчаров, 
"Характерни черти на българския народ". Положителни и отрицателни български 
качества се включват като специфично историческо познание от И.Георгиев и 
Св.Димитров в учебника им от 1938 г.40 Може де се приеме, че самооценките 
за националните ни достойнства, като народ трудолюбив, пестелив, с чисти 
нрави и обичаи, храбър, добродушен и скромен, тръгват от учебниците по исто
рия, но чрез тях се наслагват в съзнанието на поколенията и негативни щампи 
за българския народ, който бил със слаб обществен дух, слаб патриотизъм, 
гледал на държавата като на нещо чуждо, имал слабо чувство за законност, и 
бил подозрителен и завистлив 41.

В заключение може да се резюмира, че хронологичните зони на съвремен
ността в учебниците по история се оказват доста пулсиращи, а качеството на 
съществена историческа информация е признато главно на събития, отнасящи 
се до войните. Вътрешнополитическият живот или свързаният с него истори
чески персонаж остават маргинални.

Поради едновременното пускане в обръщение на различаващи се оценки се 
създават нестабилни полета около устойчиви стереотипи.

Сравнително честата смяна на основните логически пластове, залегнали в 
основата на историческия разказ, не позволява през този период да се изгради 
сходно отношение към едни и същи събития и от тази гледна точка може да се

38 И. К е п о в .  Най-нова история за VII клас. Пловдив, Х.Г.Данов, 1928,с .164,166.
39 И. П о п в а с и л е в ,  д-р Н. Ш е й т а н о в .  Отечествознание. С., 1942, с.125.
40 К. Г ръ н ч а р о  в, И. Π ο п ов. Обща и българска история за III прогимназиален клас. С., Хемус, 

1932, с.117.
41 И .Γ е о р г и е  в, С в. Д и м и т р о в .  История обща и българска за III клас на прогимназиите. 2- 

ро непроменено изд. С., 1938, 122-123; И. К е π о в, В. К е π о в а. Обща и българска история. 
Пловдив, Х.Г.Данов, 1938, с.122.
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твърди, че това затруднява комуникацията в обществото относно оценката и 
възприемането на близкото минало.

Обръщането на погледа към себе си става продължение на линията на тълку
ването на близкото минало най-вече о г позициите на нравствените категории и 
оценки.

Текущата, актуалната история, пренесена в полето на историческото позна
ние, поддържа интерес, когато е общонационално преживяване, в останалите 
случаи създава противоречиви нагласи, не мотивира интерес и по-скоро води 
към предпочитания за актуализиране на значително по-стари събития.

THE SPACE OF CONTEMPORANEITY IN THE HISTORY TEXTBOOKS (1878-1944)

R o u m y a n a  K o u s h e v a

The article analyses to what an extent is present and how is used the space for the events 
topical for the respective period in history textbooks.

A study has been made of the textbooks on national history and geography and general 
history for the third from of junior high schools in the period from the restoration of the Bulgar
ian State to the mid-40s. They are the basic ones that shape the collective historical memory 
about the nations past and that from certain expectations for the future. The image of the 
other, built up by the means of the historical texts in the textbooks of that period is followed up 
and how in its role of judge of the most recent events the history textbooks contributed to the 
appearance of different interpretations and evaluations of the same events and personalities.

Conclusions are drown that the chronological range of the historical information about the 
history contemporaneous with the respective period differed greatly and that the quality of 
such an essential fields was recognized chiefly to events connected with the wars.

The home political life and the historical personalities associated with it remained mar
ginal, and the comparatively frequent change of the basic logical layers embodied in the 
foundation of the historical narrative made communication in society difficult about the evalu
ation and acceptance of the recent past.

Turning the attention to oneself continued the line of interpreting the recent past, mostly 
from the position of the moral categories and evaluations.
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Генеалогия

ИСТОРИЧЕСКА ХРОНОЛОГИЯ И ГЕНЕАЛОГИЯ

А н т о а н е т а  З а п р я н о в а

Задачата на генеалога е да разкрие поколенията, които година след година 
са черпели соковете от един родов корен. Родствениците от клоните и разклоне
нията на генеалогичното дърво имат своя житейски път, който е разположен 
във времето (и географското пространство) -  периодът от раждането до смърт
та, етапите на реализация в обществения живот, важните моменти в личния 
живот, като сватби, раждането на деца и пр.

Родословното проучване, както всеки друг исторически анализ, се гради 
върху документалните свидетелства. В един или друг вид, по един или друг 
начин, пряко или косвено те са съхранили фактите, чрез които ще направим 
животоописанията. Но за да са достоверни, те трябва да бъдат "поставени" 
във времето. Извън времето не може да се възприеме нито настоящето, нито 
миналото, дори и бъдещето. Защото всеки процес, явление, човекът като инди
вид, социалният живот като цялост не съществуват иначе, освен в последова
телността на дните и нощите, месеците, сезоните, годините.

Следователно документите, от които извличаме необходимите за нашето 
изследване факти, трябва да бъдат датирани -  да се определи времето на 
тяхното създаване и времето на описваните в тях събития. Без тази познавател
на операция те не ще могат да послужат като достоверни извори на генеалогич
на или по-обща историческа информация.

Много от документите от официален и личен произход ще са датирани от 
самите им автори, но съобразно епохата, в която са живели и системата на 
летоброене, битувала тогава. За съжаление не са рядкост писмени паметници, 
особено от по-ранните периоди, които са без дата. За такъв документ генеаПОГЪТ 
ще положи повече усилия, привличайки косвени доказателства за установяване 
на датата, макар и с приближение. Вариантите за такива доказателства са 
много и различни. С търпение и научна интуиция изследователят трябва да 
потърси времеуточняващи параметри за упоменати събития в самото съдържа
ние, пощенско клеймо върху плика, печат на институцията или на личността, 
начина на изписването, оръдието, с което е писано, филиграна (водния знак) в 
хартията и пр. Но само интуицията не е достатъчна. Генеалогът трябва да умее 
да прилага и методите, които му дава историческата хронология, или да потърси
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научната услуга на специалистите от тази област на знанието. Какво е характер
но за нея?

Самата етимология на думата хронология говори за предмета на нейното 
изследване: χρόνος (време) и λόγος (наука), т.е. наука за времето. Трудно ще 
се намери лаконично определение за него, защото е свързано с всеобщата 
идея за вечното съществуване, за непрекъснатото движение на света, без само
то то да е движение.

Пръв Аристотел дава определение на времето като делимо, но непрекъснато, 
"сега" не е елемент на прекъсването, а на връзката, на продължителността. От 
неговото научно завещание, през ранните европейски и арабски мислители, 
до новата и най-новата епоха пространствено-времевата парадигма остава 
вечно актуална в научното познание. Защото времето, освен че е неотменна 
даденост, но тази даденост безусловно се разполага в обществото и в приро
дата.

Възможни са много теоретични разрези на категорията "време", но в най- 
обобщен вид то може да се представи като:

-  астрономическо време, чиято основна величина за измерване е свързана 
с периода на пълното завъртане на земното кълбо около своята ос. Тази продъл
жителност се е отчитала още от античността с доста точни инструменти, а в 
наше време от свръхточни. По своята форма и съдържание астрономическото 
време е универсално, защото служи за прецизното отмерване на времето на 
всички държавни образования по земята. В социалната практика обаче и в 
битуването на хората от всички епохи то не остава безжизнено. С астрономичес
кия ритъм се регистрират ежедневното движение в живота на обществото и 
на личността, на нашата и другите планети, на вселената, постоянният кръговрат 
на деня, нощта, месеците, сезоните, годините;

-  биологично време, което отмерва един човешки живот, раждането, разви
тието, умирането на отделния вид в природния свят, дълговечната, природообусло- 
вена закономерност на раждането и смъртта;

-  историческо време, което показва движението на отминалия вече живот. 
Понякога събитията, фактите, процесите се отмерват с точност до часове и 
дни, а понякога в години или по-големи отрязъци от необратимата темпорална 
даденост на обществения живот. Историческото време се основава на астроно
мическото, но вече е изпълнено със социокултурен смисъл. Чрез него именно 
се отчитат създаването, развитието, отмирането или континюитета в някогашно
то и съвременното съществуване на обществата, на цивилизациите, на природ
ния свят;

-  футурологично време -  това е темпоралната абстракция за бъдещето -  
близко, далечно или по-далечно. То е вероятностно и се изразява чрез относи
телно измерване на прогнозни събития, явления, процеси в предстоящия живот 
на обществото и природата.

Много са науките, чиито обект са различните видове (в относителния смисъл 
на думата) времена. Специално историческото социокултурно време, така раз
нообразно с видовете системи за летоброене, използвани от различните народи 
в тяхното минало, е специфичен предмет на историческата хронология. Тя отго
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варя на въпроса как, кога и къде тази независима от субекта величина е била 
"обличана" с различни понятия и човешки представи, тя ги съотнася помежду 
им и ги преизчислява към настоящето летоброене. Защото "аритметиката" на 
времеотчитането е дъпговечна, твърде многообразна и също има свое развитие, 
следващо развитието на обществата.

Почти невъзможно е да се определи рождената дата на практическото об
вързване на данните от астрономията с времеизмерващите единици, къде точно 
и най-напред е станало това, къде и какъв е бил управленческият механизъм 
по населените места, който перманентно е съотнасял усъвършенстването на 
астрономическите знания към летоброенето. Безспорното е, че развитието на 
селското стопанство, занаятите, корабоплаването, търговията, самият общест
вен живот е "социалната поръчка", тласнала еволюцията на хронологичната 
"аритметика" и технологията на физическото измерване на времето.

Данните от археологията, етнографията, историческата психология и лингвис
тика, историята на естествознанието и техниката показват, че отговор на "со
циалната поръчка" е търсен и намиран от най-дълбока древност. Например 
към 5-ото хилядолетие до Христа се отнася появата на гномона -  слънчевият 
часовник и един от първите астрономически уреди. Към 4-ото хилядолетие 
майте постигат удивителни за своето време календарни разчети на земния 
ритъм, свързан с астрономическите явления. През 3-ото хилядолетие древните 
египтяни отмервали деня със "слънчеви" часове, нощта -  с "водни", а началото 
на първия месец от годината е свързано с периода на разливането на р.Нил, 
предшествано от възхода на Сотис (Сириус) -1 9  юли. Към края на 2-то хилядо
летие вероятно е изградена астрономическата обсерватория в Стоунхендж 
(Англия). По това време в Китай вече се прилага календарът, основан на продъл
жителността на слънчевата година от 365,25 дни. Ако приемем твърденията 
на някои наши автори, че китайският календар е заимстван от прабългарския, 
то трябва да отнесем астрономическите и календарните знания на прабългарите 
много по-назад във времето.

Любопитно е още, че първият "Астрономически справочник" е открит в библио
теката на Ашурбанипал (VII в. пр.Хр.), като се приема,че това е копие на ориги
нал от времето на Хамурапи. Най-ранното известно постановление за календар
на реформа е на Птоломей III от 7 март 238 г. пр.Хр., когато към 365-дневната 
година на всеки четири години се прибавял по един "преходен" ден. По това 
време в древна Гърция са въведени в употреба слънчевите и водните часовници. 
От античен Рим е останало до днес понятието календар (calendarium -  книга 
за дълговете, обусловена от римската финансова практика, според която лихви
те от дълговете се изплащали на първото число на всеки месец) и ера (същест
вуват две тълкувания на произхода: от латинската дума аега -  изходно число, 
или от началните букви на латинската фраза "Ab exordio regni Augusti" -  "от 
началото на царуването на Август", т.е. началото на летоброенето в Алексан
дрия, когато Октавиян Август става римски император).

Важно е да се знае и друг историкохронологичен факт. От античността насам 
съществува практиката за времеви отправни точки да служат важни събития, 
освен астрономическите основания, които обуславят характера на календара
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-  слънчев, лунен и лунно-слънчев. Например: ерата на Селевкидите носи името 
на основателя на династията и заемането на престола от есента на 312 г. пр.Хр., 
употребява се още в някои райони на Близкия изток; олимпийска ера -  лето
броене по олимпиади, с начало първите олимпийски игри в 776 г. пр.Хр.; ера 
"от основаването на града" (Рим), която според изчисленията на Барон започва 
от 21 април 753 г. пр.Хр., а според Катон Стари -  в 752 г.; ера на Диоклециан, 
наричана още ера на мъчениците, поради гоненията на християните, чието нача
ло е неговото възкачване на престола -  29 август 284 г. пр.Хр., въведена е в 
Египет, в някои западноевропейски страни в средните векове, използвана от 
коптите и в съвременността; бягството на Мохамед от Мека в Медина на 16 
юли 622 г. е началото на мюсюлманската ера хиджра, която е актуална в 
мюсюлманските страни; ера "от сътворението на света", чието начало се е 
изчислявало по различни начини, затова съществуват и различни времеви отправни 
точки: за александрийската ера началото на света е 25 март 5492 г. пр.Хр. (по 
Аниан) или 19 март 5493 г. (според Пандор), за антиохийската ера -  1 септември 
5969 г., византийската (константинополската) ера -  по времето на император 
Константин сътворението на света започва от 1 септември 5509 г., а от VI в. 
сл.Хр. -  1 март 5508; според еврейската ера началото е от 7 октомври 3761 г. 
пр.Хр. и пр.

Това са най-общи историко-хронологични представи1, но за родоизследова- 
теля са необходими по-задълбочени практически знания за няколко летобройни 
системи, битували по нашите земи. И днес при откриването на църковната 
нова година на 1 септември може да се чуе от амвона кое "лето от сътворението 
на света" сме и в кой индикат. С подобно датиране са много приписки в ръко
писната и старопечатната книжнина. Дори в справочни издания от новото време 
(например "1932. Астрономичен и климатичен календар. С., б.г., с.48-49) може 
да се срещне съотнасяне на християнското летоброене към византийската, 
мохамеданската и еврейската ера.

До създаването на Първата българска държава на Балканския полуостров 
вече са били в употреба различни системи на летоброене: ера от сътворението 
на света (СС), ера от основаването на Рим (с начало 21 април 753 г.), олимпийска 
ера (с начало 776 г. пр.Хр. -  първите олимпийски игри), индиктиона и пр. Самата 
ера от СС е твърде разнообразна през средните векове 1 2.

За родоизследователя обаче, който в практиката си ще се докосва най-вече 
до лични и официални документи, стари богослужебни, търговски и други книги, 
с разнообразните приписки към тях, създадени след XVII в., е важно да знае 
формулите за преизчисляване на византийската ера от СС и на индиктите, 
които са били в масова употреба спрямо християнското летоброене (Хр.).

Ако откритият документ е с уникални родословни данни и трябва да бъде

1 С. И . С е л е ш н и к о в .  История на календара и хронология. С., 1985. 222 с. и библ. Любопитно 
е да се знае, че първият труд по историческа хронология е издаден в Париж през 1750 г. в 3 тома 
"L'art de verifier des dates, des faits historiques, des chartes, des chroniques et autres monuments..."

2 И. Д ο б ρ е в. Как да тълкуваме датите в старите писмени паметници (практически указания).- 
В: Славянска палеография и дипломатика. Доклади и съобщения от семинара по славянска палео- 
графия и дипломатика. София, септември 1979. С., 1980,153-163.
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прецизно датиран, то генеалогът може да се обърне към специалистите. Те 
ще установят (при фактологична възможност) мартенска или септемврийска е 
годината, за да се използва съответният коефициент за преизчисляване. Иначе 
може да се приложи следната формула, която би довела до грешка от няколко 
месеца:

Хр. = ера от СС -  5508.
Например в приписка на л.48б в Четвероевангелие от с.Янина (с.Енина, Казан

лъшко) се казва: "Това свето и божествено евангелие го купи раба божия Йова 
от село Яниня и приложи го в храма на светия и славния великомъченик Георги, 
за да служи за душата на Йова, за нейния мъж Мильо, син Драган, дъщери 
Руса и Злата, и Мърза, и зетьове Никола и Йован, и Радка; нека работи за 
тяхното здраве и души. Ама да се знае... В лето 7181 ,"3 Прилагаме формулата 
и получаваме:7181 -  5508 = 1673.

Приписки и летописи с богати родословни данни са публикувани от В.Начев 
и Н.ферманджиев в документалния сборник "Писахме да се знае"4 5. Ако генеа
логът открие в семейния архив или другаде подобни извори и желае сам да 
корелира датите, то трябва да има най-обща представа за старобългарския и 
ранния новобългарски език и специално за числените знаци. За обозначаването 
на числата са използвали буквите от кирилската (а преди това от глаголическа- 
та) азбука, като над всяка буква се поставяла титла, от двете й страни -  точки, 
а за да се отбележи, че числото е хилядно (1000, 2000...) пред него се поставял 
специален знак 6.

Макар и рядко, но родоизследователят може да срещне и датировки по ин- 
диктиона, дори и през XIX в. Например: "Наченал и преписал от друга ръкописна 
книга аз, Теодор Николаевич, ученик перво во взаимното училище до град 
Терново, кое било доскоро на Габровский хан при даскал Георгия от с.Дряново, 
после пак в новое славяно-болгарское училище в 1843 г. при черквата "Свети 
Николай" и учители Пеня или Петра Давидов от Лясковец с Никола поп Василев 
за вечно воспоминание на моите добри родители -  отец мой Шишко-Никола 
Начов и матери -  Неделя Дончува с уйка ми Атанас Дончув басмаджията и 
приятел наш Стоенчо Ахтарин, в лето господне 1845 в ден светих апостолов 
Петра и Павла юния 29, индикт 3, круг солнца 13, круг луни 19, основание 3, 
епакта 18, амин."6

В друга приписка четем: "Написах тази книга аз, многогрешният и незначи
телният Милко от село Котел. Лето от създание мира, от Адама, 7256, а от рож
дението и въплощението на господа наш Исус Христов от света Дева Мария -  
1748, индикт 11, ключ на словото 400, слънчев кръг 4, лунен кръг 17, епакта 5."7

В първия случай приписката е датирана от нейния автор по християнското

3 Б. Ц о н е в. Опис на ръкописите и старопечатните книги в Народната библиотека в София. Т.1. 
С., 1910,

4 Писахме да се знае. Приписки и летописи. С., 1984. 480 с.
5 В най-кратка и популярна форма за славянската палеография вж. Б. В е л ч е в а. Старите 

български ръкописи и техният език. С., 1983. 76 с.
6 Б. Ц о н е в. Цит.съч., с.418.
7 Писахме да се знае..., с.99.
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летоброене, църковния календар, индиктиона и пасхалната хронология3. Вто
рият пример (твърде типичен за XVIII в. и по-рано) показва друга комбинация: 
ера от СС, християнско летоброене, индиктион и пасхални елементи.

Родоизследователят ще срещне термина "индикт" с арабска цифра от 1 до 
15 след него и като правило винаги до друго летоброене. За социалната прак
тика от създаването на българската държава насам това е годината по ерата 
от СС и тази от християнския календар или само едната от тях. За какво е 
служел този хронологичен термин някога, за какво ни помага днес?

Индиктионъте 15-годишен цикъл, чрез който се обявяват и събират данъците. 
Император Константин го въвежда като задължителен в канцеларската прак
тика на Византия от 23 септември 312 г. (подобна практика е имало в античност
та с различно начало-2 3  и 1 септември, 23 и 1 март). От V в. насам е установен 
1 септември като първия ден на първия индикт от петнадесетгодишния цикъл.

Чрез числото на индикта, придружаващо годината от една или друга кален
дарна система, могат да се направят днес няколко проверки: ако има съмнение, 
че календарната година е сгрешена или пък не се разчита достатъчно добре, 
ако е нужно уточняването на месеците от януари до август и от септември до 
декември, пък дори и като информация за хронологичната осведоменост на 
автора на документа.

С помощта на две формули, завещани от първите теоретици на историческата 
хронология 8 9 10, можем да направим уточненията. Ако документът (приписката 
или събитието) е датиран по ерата от сътворението на света (СС), тогава индик- 
тът (И) се изчислява по следния начин:

И = СС : 15
Ако годината е дадена по християнското летоброене (Хр.), то формулата за 

откриване на индикта е:
И = (Хр. + 3) : 15

Остатъкът от делението и в двата случая показва кое е бройното число на 
индикта. В случаите, когато не се получава остатък, означава, че индиктът е 
15-ти. Например, ако християнската година е 1845, то индиктът е 3-ти, защото: 
1845 + 3 = 1848,1848:15 = 123.3.

Ако годината от СС е 7260, то индиктът е 15-ти, защото след делението не 
се получава остатък: 7260 : 15 = 484.

Безспорно е, че документите, с които най-често борави генеалогът са от 
нашето столетие, от XIX и по-малко от XVIII в. (Разбира се той може да срещне 
извори и от по-ранни периоди.) Характерната датировка на тези писмени свиде
телства е по християнския календар, макар и изписана по различни начини. 
Например: "На майстор Хито от Килусар да се знае кога се роди Мариола -  на

8 ПаСХалията е част от църковната хронология, чрез която се изчислява датата на Възкресение 
Христово за всяка година. Това става чрез сложната корелация на много данни от лунния и слънчевия 
календари, които имат свои традиционни наименования -  епакта, лунен и слънчев кръг и пр. В 
случаи, когато документът е датиран само по пасхални елементи, генеалогът трябва да потърси 
специалист. Великденските дати за периода XIX-XX век са в приложение 6.

9 L’art de verifier des dates..., T.1, p.XIV-XV.
10 Писахме да се знае..., 149-150.
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Петровден в събота на 11 сахата на месеца юлия на 1 ден, на светите безсре- 
бърници Козма и Дамян в лето 1833"; или "1833 от Рождество Христово. Да се 
знае и поменува, който прочете какво се направи на манастиря: от темел се 
вдигнаха одаите, дуварът наоколо и на черковата, сайванта, по време на отца 
игумена йеромонаха Йоаникие, родом от Ловеч, родители негови Никола и 
Мария, ученик на Евтимия Хилендарец, който седя при мене 7 лета. И така, 
свърши се с помощта на света Троица. По това време беше епископ Дионисие, 
митрополит търновски Иларион, амин"; или "Тази осмочастияе на хаджи Захари 
Петрович, която той подари на своя ученик Петко Рачов, само за иждивение 
взе дванадесет лева. 1833 година, месец юли, 24 ден"; или "Грижи се за наука, 
а не за пари: защото многото науки носят пари. Тази книга е на Тодор хаджи 
Вълчов от село Башкьой, 1834, май 5. Това писмо го писа Петър, син на Тодора 
хаджи Вълчов..."; "Да се знай, като се женихме през 1834 г."10

Освен разнообразието в начина на изписването на християнската година 
(месеца и дните), съществува и друг вид хронологично различие. То се открива 
най-често в търговска и друга кореспонденция със съконтрагенти или познати 
(например поздравителни картички) от католически и други държави. Причината 
е в различното по време възприемане и утвърждаване на григорианския кален
дар, заместил юлиянския. Кога и как става това, и какво трябва да знае генеа- 
логът?

Юлиянският календар влиза в сила от 1 януари 45 г. до Хр. Въведен е от 
Юлий Цезар, за да преодолее времевата хаотичност на действащия дотогава 
римски календар. В чест на този принос сенатът преименува римското название 
на седмия месец -  квинтилис в юлиус (юли), както и самият календар продъл
жава да носи до днес неговото име. В основата на летоброенето е 365-дневната 
древноегипетска слънчева година, като след 3 такива години се въвежда една 
високосна от 366 дни. Става така, че понтифиците от Рим не прилагат за извест
но време правилно формулата на тогавашния голям астроном Созиген за допъл
нителния ден. Натрупва се хронологична грешка, която се избегнала с реформа, 
въведена от император Октавиан Август в началото на новата ера. В негова 
Чест месец секстилис е преименуван в аугустус (август).

Античните астрономи са изчислили юлианската година на 365 дни и 6 часа. 
Тя обаче е по-голяма от природно детерминираната тропична година11 с 0,0078 
ден. В резултат на това на всеки 128 години се натрупва грешка с едно деноно
щие, която във втората половина на XVI в. нараснала на 10 дни. Настъпило 
безредие в празнуването на християнската Пасха и подвижните празници, свър
зани с нея11 12. Екип от италиански астрономи предлага реформа в леточисление- 
то, утвърдена със специална була на папа Григорий XIII от 24 февруари 1582 г. 
Според заповедта датите се преместват с 10 дни напред, като денят след 
4 октомври 1582 г. -  четвъртък -  става 15 октомври -  петък.

Григорианският календар също не е абсолютно точен (затова се работи върху

11 Тропичната година е промеждутъкът от време между 2 последователни преминавания на 
земята през центъра на слънцето, през т.нар. точка на есенното равноденствие.

12 С решение на I вселенски събор в Никея през 325 г. Възкресение Христово задължително се 
празнува след еврейската Пасха.
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създаването на нов световен календар). Една година е равна на 365,2425 дни, 
която се различава от тропичната година с 0,0003 ден, т.е. за 3280 години ще 
се натрупа грешка от едно денонощие. Тази неточност не е опасна за социал
ната практика, поради това григорианският календар е световно признат. Друг 
е въпросът, че той е въвеждан в отделните държави в различно време, понякога 
дори мъчително, не само в източноправославните страни. Приложение 1 показва 
къде и кога е проведена календарната реформа. С тази информация изследова
телят може да съпостави документа от чужд произход с нашите писмени свиде
телства и да датира извора съобразно стария и новия стил. В България промяна
та е направена през 1916 г., като 31 март става 14 април.

Важно е да се знае още, че количеството на дните, с които се съотнася 
старият към новия стил, е различно през вековете (приложение 2). Освен това 
има още една хронологична тънкост, на която не винаги се обръща внимание. 
Тъй като годината в коригираниятригориански календар е изчислена по мартен
ското летоброене, то всяко кореспондиране на двата стила трябва да става от 
1 март. Следователно месеците януари и февруари ще се отнасят към стария 
стил. Например ако събитието е през XVIII в., разликата 11 денонощия ще се 
прибави за месеците след 1 март, за януари и февруари тя си е 10 дни, както е 
за периода от 1 март на XVII в.

В научната и популярната литература по хронология съществуват повече от 
100 заглавия, където ще се намерят таблици за механично корелиране на двата 
стила, но не всички дават информация за мартенското начало на съответната 
година. За точност и удобство на генеалога предлагаме две таблици, взаимно 
свързани една след друга (приложение 3 -  табл.А и Б )'3.

На табл.А са дадени годините от XVIII, XIX и XX в., с деня по стария и по 
новия стил, когато е бил 1 март (оттук идват понятията понеделнична, вгорнич- 
на... неделна година). На табл.Б в средата са изписани дните от седмицата в 
седем колонки. Всяка от т я х - 1, II, III... VII отговаря на характера на съответната 
година, т.е. 1 март е бил в понеделник, вторник, сряда... неделя. Под всяка от 
колонките следват дните от седмицата, които ние ще търсим за съответната 
година. В лявата и дясната страна са дадени месеците в годината -  от януари 
до декември, когато дадената година не е високосна. Месеците януари и фев
руари от високосните години са поставени долу вдясно (в табл.А те са изписани 
с черен шрифт).

Искаме да проверим дали авторът на приписката за раждането на Мариола, 
дъщерята на майстора Хито, не е сгрешил деня от седмицата (вж. по-горе). От 
табл.А узнаваме, че 1833 г. е средична (по стария стил). В табл.Б тя е в Ш-та 
колонка. Продължаваме с поглед надолу, по вертикала на III колона, докато 
пресечем хоризонтала, идващ отдясно, където е 1 юли. Този ден наистина е 
бил събота.

Друг пример: знаем, че родственикът се е родил в неделен ден през февруари 
1860 г. Годината е вторична + високосна (табл.А). В табл.Б -  колонката е II (в 13

13 В основата на хронологичната таблица съм използвала и доразвила тази на Μ. П е р п е р. 
Хронологический справочник (XIX и XX века). Л., 1984, 7-11.
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долното каре от дните), а февруари е вдясно. Виждаме по вертикала, че денят 
неделя се пресича по хоризонтала с числата 7,14, 21 и 28 от високосния фев
руари. Ако имаме допълнителна информация в текста -  например, че е пред
стоял празника на св. Евгения, то ще отнесем раждането към 21 февруари, ако 
ли не, ще останем само с факта, че потомъка се е родил в неделен ден през 
февруари.

Или разполагаме с пощенска картичка, изпратена до нашия прадядо от авст
рийски търговец, и тя е датирана 8 септември 1896 г. Необходимо ни е да 
намерим кореспондиращата дата за България. От приложение 4 откриваме, 
че Австрия е въвела григорианското летоброене от 1584 г., следователно датата 
е по новия стил. У нас по това време е 27 август (приложение 2 -  изваждаме 12 
дни). Ако ни интересуват дните от седмицата -  от приложение 3 разбираме, че 
за Австрия 8 септември е вторник, а за България е 27 август -  също вторник.

Освен годината, която отчита живота по юлианския, а от 14 април 1916 г. по 
григорианския календар, в социалната практика на обществото ни битува и 
годината по църковния календар. В много случаи за рождената дата или за 
събития, свързани с изследвания потомък, генеалогът ще има като датираща 
информация само църковните празници. Например в църковна книга от с. Кър- 
шовци, Еленско има приписка: -Да се знае, кога идваха йеромонах Зотик, Велко 
и Колю на мялкя Богородица, лето 1834."14 Малка (мала) Богородица -  и до 
днес така се нарича църковният празник "Рождество Пресвета Богородица", 
който е на 8 септември.

И в наше време, когато тръгваме да събираме генеалогична информация от 
възрастни хора, ще чуем изразите: "роди се на Благовец (Благовещение = 25 
март) и я кръстихме Благовеста" (съществува практиката, когато детето се 
роди на голям християнски празник да се наименува на светията, а не на бабата 
или дядото); или "почина в неделята, когато започнахме Великденския пост" 
(т.е. 7 седмици преди Великден); или "венчаха се след Богоявление" (т.е. след 
6 януари)и пр.

В случаите, когато датирането на събитието е само по църковната година 
(по дълговечна традиция започва винаги на 1 септември), то справката ще се 
направи с календарчетата, издавани от Св. Синод (приложение 4 дава информа
ция за неделите, когато е бил Великден през XIX и XX в.). Преди и след него 
има празници, наречени подвижни. Техните дати се менели, както и в съвре
мието, според датата на Пасхата за съответната година 15.

Що се отнася до термините за месеците, дните и часовете, то разнообразието 
през вековете е съвсем малко. Съвременните наши н а и м е н о в а н и я  Н д  М в С б Ц И Т е  
са възприети от Юлианския календар и са влезли в държавна употреба още 
през Първо българско царство. Относителни различия ще се срещат по отно
шение на тяхната езикова форма (например юни, юния, юний). Макар и рядко, 
но е възможно да се чуе от устата на по-възрастни хора и славянското наимено
вание (в моя опит -  при разговор с родопчани). Това е реминисценция на битовия

14 Писахме да се знае..., с.151.
15 Освен богословската литература по проблемите може да се ползва и популярното издание 

"Мила ми вяра българска". Б. м., б.д., (съст. В.Михайлова и Кр.Денчева). 87 с.

15 Исторически преглед, кн.1-2/1999 225



календар на славяните, донесли го при настаняването си по нашите земи, оста
нал в духовната практика и в следващите векове.

Не се знае къде и кога е създаден славянският календар. Състои се от 12 
месеца, чиито наименования отговарят на светоусещането за природни законо
мерности: януари -  просинец (денят расте, небето става синьо), февруари -  
сечен, сечко ("сече" зимата или да се секат дърва от гората), октомври -  листопад, 
декември -  студен и пр. (Съвременните чешки и полски названия на месе
ците са нагледен пример за това славянско световъзприятие-вж. приложение 
5). Те остават и във възрожденската ни лексика, понякога са замествани с 
името на светията, чиито празник е в съответния месец (приложение 6)16.

Наименованията на дните са останали традиционни векове наред у нас и в 
другите славянски държави по форма и съдържание: неделя -  не се работи, 
понеделник -  денят след неделята, вторник -  вторият след неделята и т.н. 
Подобно номериране на дните е характерно за много народи още от древността. 
То е удобно за социалната практика и вероятно затова е надживяло вековете. 
Предполага се, че наименованието на шестия ден -  събота, е онаследено от 
древновавилонското "шаббат" = покой. То е преминало не само в славянската 
лексика, но и в еврейския, арабския и някои западноевропейски езици. (В грузин
ския език например има "оршабати" -  втора събота, "самшабати" -  трета..., 
"хутшабати" -  пета събота.)

Не е известно от кога точно българите започват да употребяват понятията 
час, минута, секунда за отброяване на денонощната времева ритмичност. Спо
ред Г.Георгиев в навечерието на Освобождението е имало хора, които не са 
чували понятието "час". Времето се е отмервало с османската времева система 
и народната "хронология"17. Примерите от няколко приписки и хроники о г 30-те 
и 80-те години на XIX в. обаче показват, че хората (вероятно по-интелигентните) 
са използвали и българската (славянската) дума "час", и турската "сахат".

В пентикостар от Севлиево свещеникът е отбелязал: "Да се знае кога ходи 
мор человеческа, сиреч чума. Проводи Бог гневът свой по земната вселена в 
лето 1814. На тази година умря Янко даскал в Севлиево, той беше от село 
Тетевен, родът му неизвестен, през месец март, 6 ден, в четвъртък средопостни, 
в 12 часа. Писах аз, многогрешният всред человеците поп Пенчо от град Сев
лиево, син Димов, в лето 1814, месец април, 19 ден." В друга приписка четем:

"  М. С т о я н о в. Българска възрожденска книжнина. Аналитичен репертоар на бълг. книги и 
периодични издания. 1806-1878. T.2. С., 1957, с.790. Авторът дава славянското название "просинец" 
като адекват на декември. Обаче в "Изборни евангелия и апостоли за през неделни и празнични 
дни" от XIV в. "просинец" е даден за януари, вж. Б. Ц о н е в. Цит.съч., с.82.

17 Г. Г е о р г и е в. Освобождението и етнокултурното развитие на българския народ. 1877-1900. 
С., 1979, с.649. Твърдения за почти пълна хронологическа неосведоменост на старите българи има 
и в дисертацията на В. Ш а р л а н о в а. Традиционна народна метрология. С., 1983. Много са 
примерите, които говорят обратното. В Панегирик от Черепишкия манастир има приписка от началото 
на XVII в. -  "...изписах аз многогрешният и последен в свещеноиноците Даниил този панегирик в 
лето от създаването на Адама7131, а от рождество Христово 1623. Тогава беше слънчев кръг 14, а 
лунният -  6, индикт 6, при турския султан Мурад... Започнах да пиша през месеца октомврия 24 ден 
и свърших през месеца марта 14 ден, в петък, в 2 часа през деня." В Пролог от втората половина на 
XIV в. се използва славянското наименование "година" за час, време. Вж. X р. K о д о в. Опис на 
славянските ръкописи в библиотеката на БАН. С., 1969, с.159.
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"1821, декември 17, когато се треси земята през нощта на 9 сахата." В бележка 
за раждането на Н.Геров четем: "1823, февруари 23 ден роди се Найден вечерта 
в десет часа, чедо осмо." В летописните бележки на поп Койчо Икономов и 
сина му поп Никола Хаджикойчев срещаме употребата и на двете понятия: 
"...1786, родили Йовча, октомврий 19, вечер на 5 часа нощем... 1843, август 5, 
през деня по 8 сахата роди се Драгуша, първо момиче..."18

Родоизследователят може да срещне хронологични факти, които са отбеля
зани по турската система на часоброене. Например в приписката в приходно- 
разходния тефтер на Дряновския манастир е отразено: "1876 лято, месец апри- 
лия на 29 ден, часа по четири по турски влезе комитетът и въстаниците в манас
тира под предводителството на поп Харитона, даскал Кира, Димитър знаме
носец от Русчука, Христо Пармаков от Градец, Никола Тодоров от Червена 
вода... и битката закачи часът по пет по турски и се биха до месец мая 8 ден, 
и като дойде фазлъ паша... сполучи да запали стаите часът по 11 по турски..."19

В такива случаи се налага да се открие кореспондиращото европейско време, 
а това е доста сложно. Причината е в това, че турското пресмятане на часовете 
в денонощието е ставало (до 40-те години на нашия век) от нощта към деня, а 
всекидневното часово отмерване се извършвало не по астрономическото поло
жение на луната. Нейната видима поява на вечерното небе била началото на 
"денонощието". А то е различно за всеки месец (да не говорим за различието 
по земната шир, което е природно обусловено от различието в географските 
ширини). За април (както е в цитираната приписка) от залеза на слънцето до 
европейската полунощ има приблизително шестчасова разлика, но за май тя 
става почти седемчасова. Следователно 4 ч. по турски = 10 ч. по европейски, 
5 ч. по турски = 11 ч. по европейски, а 11 ч. (на 8 май) по турски = на 18 ч. по 

.европейско време.
Най-чести ще бъдат случаите в писмените и устните извори (дори в разказите 

на нашите баби), когато генеалогичното събитие ще бъде отмерено с народния 
"хронометър". А той е така жив, многообразен, защото е отразил и световъзприя- 
тието, и светоотражението, и дълговечния опит на хората, както междувпрочем 
е в целия свят20. Например словосъчетанието от народната хронология "пропяха 
първи (втори и трети) петли" се отнася и за "българските", и за "древноримските", 
и за "френските", и за "полските", и т.н. "петли".

Според положението на слънцето народът (навсякъде) определя "през деня" 
и "през нощта". Съществуват и "хронологични" уточнения, които не са малко в 
българския бит. Времето след полунощ е "потайна доба", "първи петли пропяха", 
а час и половина след тях са "вторите петли". Преди изгрева на слънцето "пеят 
трети петли", нарича се още "узори", "зазаранье", "през изгрев", "пред слънце", 
"забеяла". После идва "изгрев слънце", "утро", "наутро", "сабахле", "сабайлина”, 
"оцутра", "заран", след това е средата на деня -  "обяд", "пладне", "пладнина", 
"голям ручок" (в големите летни дни -  за закуската към 7 ч. е "подручок", към

18 Писахме да се знае..., с.133, 141, 173 и 336.
19 Априлско въстание. 1876. Т.2. С., 1955, с.ЗО.
20 A. S a V a g η  е r. Principles de la Chronologie Historique et abrege de Chronologie. Paris, 1846, 26-30; 

Chronologia polska. Warszawa, 1957, 95-99; P C o u d e r c. Le calendrier. Paris, 1981, p.37-41.
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10 ч. е "ручок", т.е. втора закуска). Слънцето отива към залез -  "след пладне", 
"следобед", "икиндиа", "по ледевина", "прослячки заман". Идва "залез", "заход 
слънце", "зай-слънце" и около час след това "малка вечеря", после "голяма 
вечеря", а към 24 ч. е "глуо доба", "потайна доба", "полунощ"21.

Хронологичното разнообразие в генеалогичните документи се налага и от 
други причини, фактът, че българският народ е под османско владичество 
около пет века, обуславя наличието на датировки по мюсюлманското 
летоброене и на домашните извори от официален и личен произход. Какво е 
характерното за турския календар, по-точно за мюсюлманския календар, тради
ционно разпространен в страните, изповядващи исляма?

Нарича се още Хиджра, а по своята същност е лунен календар. Основан е 
на фазите на луната, като началото на годината започва винаги при първата 
видима поява на лунния сърп на вечерното небе (което не е равно на астрономи
ческото новолуние). Една година на хиджрата е от 365 дни, 8 часа, 48 минути 
и 33 сек., поради това е по-къса от григорианската с 10 и 11 дни. Отлика има в 
числеността на дните в 12-те месеца (приложение 7).

Най-същественото е, че началото на мюсюлманския календар (1 мухаррам) 
е на 16 юли 622 г. по нашия календар. (Това е денят на бягството на Мохамед 
от Мека в Медина.) Т.е. 1 мухаррам на година 1 от Хиджра = 16 юли 622 г. Тази 
разлика усложнява хронологичното съотнасяне на едната към другата и 
обратно. Най-добре е да се ползват публикувани синхронични таблици, но те 
са библиографска рядкост 22. Ако не се налага датиране с точност до дни и 
месеци, родоизследователят може да открива кореспондиращите години чрез 
формули. В специализираната литература най-често се предлага следната:

X = М + 622 -_М_и обратно Μ = X -  622 + X -  622 ,

33 32
където X = християнска година, М = мюсюлманска година.

Трябва да се знае обаче една специфика. В големия си брой годините по 
Хиджра се разполагат в по две християнски години, поради факта, че 1 мухар
рам е подвижен. Например 1239 г. по Хиджра е започнала на 26 август 1823 г. 
(ст.ст.) и е завършила на 13 август 1824 г., а 1240 г. се разполага от 14 август 
1824 г. до 3 август 1825 г. През 32-34 години 1 мохаррам се пада и в началото 
на януари, и в края на декември на една християнска година. (Приложение 8 е 
за случаите, когато датата от ст.ст. е в края на м.ХИ, а от нов стил -  в началото 
на м.1 в следващата година.)

За удобство на родоизследователя, който ще търси кореспонденцията на 
двата календара с приближение по години, предлагам по-улеснена формула 
с променлив коефициент. Той се открива лесно в таблицата по-долу. Тя е напра
вена така по двойки християнски и мюсюлмански години, че "хваща" тъкмо 
тези християнски години, в които се разполагат по две мюсюлмански години.

21 Хр. В а к а р е л с к и .  Българска етнография. С., 1977, 408-412; В. Ш а р л а н о в а .  Цит.съч., 
163-172.

22 Й. О р б е л и. Синхронистические таблици хиджрм и европейското леточисления. М.-Л., 1961. 
286 с. След 1582 г. (990 г. по хиджра) корелацията е направена по новия стил.
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Чрез формулата винаги се открива в коя наша година е започнала съответната 
нова година по Хиджра и обратно (по стар стил до 1916 г.):

X = М + 622 -  К и обратно 
Μ = X -  622 + К,

където X = годината по християнския календар, М = годината по мюсюлманския 
календар, К := коефициент, както следва:

Години о т - д о  Години о т - д о
християнски мюсюлмански К: християнски мюсюлмански К;

622-640 1-19 1 1323-1356 724-757 23
640-672 20-52 2 1356-1388 758-790 24
672-705 53-86 3 1388-1421 791-824 25
705-737 87-119 4 1421-1454 825-858 26
737-770 120-153 5 1454-1486 859-891 27
770-802 154-186 6 1486-1519 892-925 28
802-835 187-220 7 1519-1551 926-958 29
835-868 221-254 8 1551-1585 959-993 30
868-900 255-287 9 1585-1617 994-1026 31
900-933 288-321 10 1617-1650 1027-1060 · 32
933-965 322-354 11 1650-1682 1061-1093 33
965-998 355-388 12 1682-1715 1094-1127 34

998-1030 389-421 13 1715-1748 1128-1161 35
1030-1063 422-455 14 1748-1780 1162-1194 36
1063-1095 456-488 15 1780-1813 1195-1228 37
1095-1128 489-522 16 1813-1845 1229-1261 38
1128-1160 523-555 17 1845-1878 1262-1295 39
1160-1193 556-589 18 1878-1911 1296-1329 40
1193-1226 590-623 19 1911-1943 1330-1362 41
1226-1258 624-656 20 1943-1976 1363-1396 42
1258-1291 657-690 21 1976-2000 1397-1421 43
1291-1323 691-723 22

Няколко улесняващи пояснения за характера на десните и левите колонки в 
двойките християнски и мюсюлмански години: в десните колонки по 4 поредни 
години назад са равнопоставени, т.е. една мюсюлманска година се разполага 
в една християнска; но 3 са поредните години назад при коефициентите 4, 6, 
13, 15, 17, 20, 22, 24, 29, 31, 32, 33, 38; 5 са единствено при коефициент 30, а 1 
-  при коефициент 42.

Например без формула можем да установим, че 1329, 1328, 1327 и 1326 
години по хиджра са протекли в християнските 1911,1910,1909 и 1908 години. 
Обаче 1330 мюсюлманска година вече се разполага в 1911-1912 християнски 
години. Това е така, защото в левите колонки годините напред са неравнопоста
вени (1 година по хиджра се разполага в две поредни християнски). За всички 
тях прилагаме посочените по-горе формули със съответните коефициенти. Нап
ример началото на мюсюлманската 1331 г. = 1912 -  622 + 41. Знаем, че тя е 
продължила и в следващата, следователно датировката ще бъде 1331 = 1912— 
1913 години.
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Българските земи са станали втора родина на еврейски и арменски етнически 
групи по силата на ред исторически обстоятелства. Възможно е тяхното лето
броене да присъства и в домашните ни извори с родословна информация. Какво 
трябва да знаем, когато се налага да съпоставяме години по нашия календар 
със съответните им хронологична системи?

Еврейският календар е от типа лунно-слънчев. За корелацията на лунната със 
слънчевата година се въвежда (от античността) 19-годишен цикъл с 12 прости и 
7 високосни години. Те са разграничени още на: къси или недостатъчни; пра
вилни; пълни (с излишък) (приложение 9). Затова дните в една еврейска година 
могат да бъдат от 353 до 385. Важно е да се знае, че началото на летоброенето е 
"от Адама" -  7 октомври 3761 г. до Хр. Тяхната нова година е подвижна, но никога 
преди 5 септември и след 5 октомври по григорианския календар. Става ясно, че 
всяка еврейска година се разполага в две християнски 23.

Ако искаме да узнаем кога е началото на дадена еврейска година според 
нашия календар и съответно са изминали 2 или 3 нейни месеци, прилагаме 
формулата:

Е = X + 3761, и обратно -  X = Е -  3761, 
където Е -  еврейска година, X -  християнска година.

Например в коя наша година е започнала еврейската 5631 г.? Прилагаме 
формулата и получаваме 1870 = 5631 -  3761. Но тя е продължила и в следващата 
1871 г. (= 5631 -  3761). Ако трябва да посочим целогодишна датировка, ще 
изпишем: 5631 г. = 1870-1871 г.

Еврейската "ера от Адам" е актуална и днес в религиозния живот на Израел, 
докато за арменците хронологията е по-друга. През XVIII в. те възприемат наше
то летоброене, но преди това в оборот е била т.нар. арменска ера. Нейното 
начало е на 11 юли 552 г. по християнския календар (след 1085 г. успоредно се 
е ползвала и "арменската малка ера"). И тук новата година е подвижна. За 
периода 1564-1687 г. тя е през октомври, а за годините от 1688 до края на XVIII
в. е през септември (приложение 10)24.

формулата за откриване на синхрона между староарменската ера и нашия 
календар (след VIII век) е:

X = А + 550, и обратно -  А = X -  550,
където X е християнска година, в която е започнала новата арменска година 
(А), протекли са нейните 2 или 3 месеца. Например кога е началото на 1219 
арменска година? 1219 «= 1769 -  550, т.е. тя е започнала в християнската 1769
г. , но е завършила в следващата 1770 г.

Безспорно най-добрият вариант за всеки изследовател е когато авторът на 
документа е отразил хронографската дата (ден, месец, година по съответното 
летоброене), указваща и създаването на документа, уточняваща и хронологията 
на събитията в неговото съдържание. Като правило изворите от официален 
ПРОИЗХОД СаИЗДЪржанм ОТ тази гледна точка -  кръщелни и училищни свидетел

23 За по-точна датировка вж. В. В. Ц bi б у л ь с к и й. Современние календари стран Ближнего и 
Среднего Востока. Синхронистические таблици и пояснения. М., 1964. 236 с.

24 A. G r u m е I. La Chronologie. Paris, 1958, 245-246.
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ства, актове за раждане, наследство и пр. Не са изключение и изворите от 
личен произход. Такъв е примерът с приписката в Молитвеник от Трявна: "Да 
се знае, когато кръстиха Георгито Кънчува, тогази развалиха калето за школото. 
Рождествотому беше в лето 1836 месец юлия 15 ден, сряда, сахата 8."26

И в идеалните (условно казано) хронографски ситуации обаче трябва да има 
нотка на съмнението. Възможно е от неосведоменост, понякога дори умишлено, 
или просто от разсеяност да се допусне грешка в датировката. Добросъвестният 
генеалог ще направи проверка с методите на историческата хронология.

Трудна става задачата, когато липсва годината, а е посочена календарната 
дата (ден и месец по съответния календар), или обратно, или документът изоб
що не е датиран. Сложна е изследователската ситуация, когато авторът на 
документа ни е "поднесъл" хронографски данни, но по сетивно-оценъчен път 
("между двете новолуния", "тогава земята се разтресе", "когато беше чума 
голяма по цялата вселена" и пр.). А сетивата на човека в миналото и днес не 
са съвършени, нито личностното възприемане на действителността и 
светоотражението са "фотография" на нещата.

В такива случаи познавателният път се насочва към откриване на преки и 
косвени факти, за да се постигне приблизително датиране на генеалогичния 
извор. Хронологичните "сламки" са толкова разнообразни, колкото разнообраз
но е човешкото съществуване и опит. Хронологична информация можем да 
извлечем например от споменати в съдържанието на документа събития и 
факти от социалния живот, имена на личности, които са известни или се знаят 
от други родословия, природни явления, които са уточнени в науката, 
пощенското клеймо и марката върху плика, входяща и изходяща номерация, 
резолюции или бележки върху полето на документа, използваното време в 
текста, термини и понятия, характерни в ежедневния език в определени 
периоди, материала, върху който е написан документа, наличието на 
филиграни в листа и пр.

Хронологичният резултат може да остане нулев, но понякога ще се постави 
в по-къси или по-дълги времеви граници от...-до ... дни, месеци, години, дори 
столетия. Във всеки случай от датирането на генеалогичния извор зависи до 
голяма степен достоверността на родословния факт. 25

25 Писахме да се знае..., с.153.



A n t o a n e t a  Z a p r y a n o v a

The genealogist building up his family study on the documents which provide information 
about the birth, death, weddings, professional and other events of an individual. This deter
mines the methodological integration of genealogy with historical chronology -  the science 
which introduces us to the world of the systems of time measuring used by the generations in 
the past and present. Its methods are based on astronomical chronology but they also reveal 
the socio-cultural meaning of the temporal units, so variegated in their history, recalculating 
them in the present system of chronology.

The article offers practical information about the chronological systems used in our lands: 
the so-called “Era from the Creation”, the church calendar, the Muslim, Jewish and Armenian 
chronology, the Julian calendar, reformed and replaced by the present Gregorian calendar. 
With the help of the suggested formulae for recalculations, of the tables for the day of March 
1 in the 18th, 19th and 20th c., in the relationship of the days of the week and the figures from 
the months for the respective year, the dates of Easter in the 19th and 20th c., the genealo
gist will to able himself to adjust the old chronological information to the contemporary chro
nology of the present Christian era.

HISTORICAL CHRONOLOGY AND GENEEALOGY
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Приложение 1

ВЪВЕЖДАНЕ НА ГРИГОРИАНСКИЯ КАЛЕНДАР В НЯКОИ СТРАНИ

Страна Дата на последния ден Дата на първия ден от
от юлианския календар григорианския календар

Италия 4 октомври 1582 15 октомври 1582
Испания 4 октомври 1582 15 октомври 1582
Португалия 4 октомври 1582 15 октомври 1582
Полша 1 4 октомври 1582 15 октомври 1582
франция 9 декември 1582 20 декември 1582
Люксембург 21 декември 1582 1 януари 1583
Холандия 21 декември 1582 1 януари 1583
Белгия 21 декември 1582 1 януари 1583
Фландрия 21 декември 1582 1 януари 1583
Германия
(католическите
княжества) 21 декември 1582 1 януари 1583
Прусия 5 август 1583 16 август 1583
Бавария 5 октомври 1583 16 октомври 1583
Савоя 21 декември 1582 1 януари 1583
Швейцария
(католическите
кантони) 21 декември 1582 1 януари 1583
Австрия 6 януари 1584 17 януари 1583
Унгария 21 октомври 1587 1 ноември 1587
Трансилвания 14 декември 1590 25 декември 1590
Германия2
(протестантски
княжества) 18 февруари 1700 1 март 1700
Норвегия 18 февруари 1700 1 март 1700
Дания 18 февруари 1700 1 март 1700
Холандия
(протестанти) 31 декември 1700 11 януари 1701
Швейцария 3
(протестантски
кантони) 31 декември 1700 11 януари 1701
Великобритания
и Ирландия 2 септември 1752 14 септември 1752
Швеция 4 17 февруари 1753 1 март 1753
Финландия 17 февруари 1763 1 март 1753

1 Според някои автори реформата е проведена през 1586 г.
2 В княжества и градове с по-силно влияние на католицизма григорианският календар е въведен 

в различни месеци на 1583 и 1584 г.
3 Поради силното противодействие на местните управи реформата е въвеждана мъчително през 

1701,1724,1782, 1784,1798, а Гризонският кантон остава с юлианския календар до 1811 г.
4 Швеция приема григорианския календар през 1592 г., но е отменен от Карл IX (1600-1611 г.) и 

отново въведен през 1753 г.
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Япония
Китай
България
Съветска Русия
Сърбия
Румъния
Гърция
Турция
Египет

31 март 1916 
31 януари 1918 
18 януари 1919 
18 януари 1919 
9 март 1924 
18 декември 1925 
17 ноември 1928

1 януари 1873 
20 ноември 1911 
14 април 1916 
14 февруари 1918 
1 февруари 1919 
1 февруари 1919 
23 март 1924 
1 януари 1926 
1 октомври 1928

Приложение 2

СЪПОСТАВИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ЮЛИАНСКИЯ И ГРИГОРИАНСКИЯ
КАЛЕНДАР

Век Години по юлианския Разлика от григориан- 
календар ския календар в

от 1 .III. до 29.1. денонощия

I 1 - 1 0 0 -2
II 100 -  200 -2
III 200 -  300 0
IV 300 -  400 1
V 400 -  500 1
VI 500 -  600 2
VII 600 -  700 3
VIII 700 -  800 4
IX 800 -  900 4
X 900 -  1000 5
XI 1000 -  1100 6
XII 1100 -  1200 7
XIII 1200 -  1300 7
XIV 1300 -  1400 8
XV 1400 -  1500 9
XVI 1500 -  1600 10
XVII 1600 -  1700 10
XVIII 1700 -  1800 11
XIX 1800 -  1900 12
XX 1900 -  2000 13
XXI 2000 -  2100 13
XXII 2100 -  2200 14

Забележка: Годините 500, 900, 1300, 1700 и 2100 по григорианския календар не са 
високосни, за разлика от юлианския календар и поради това величината на поправката се 
повтаря.
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Приложение 3

Таблица А

ДНИТЕ НА 1 МАРТ ПРЕЗ XVIII ВЕК
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ДНИТЕ HA 1 МАРТ ПРЕЗ XIX ВЕК
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ДНИТЕ HA 1 МАРТ ПРЕЗ XX ВЕК
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Приложение 3

Таблица Б

СЪОТНОШЕНИЕ НА ДНИТЕ ОТ СЕДМИЦАТА И ЧИСЛАТА ОТ МЕСЕЦИТЕ 
СЪОБРАЗНО ПЪРВОМАРТЕНСКИЯ ДЕН НА ГОДИНАТА

Месеци и числа

ЯНУАРИ ФЕВРУАРИ МАРТ АПРИЛ I II
4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 пон вт
5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 вт ср
6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 ср чет
7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 чет пет

1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 пет съб
2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 съб нед
3 to 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 нед пон

АВГУСТ СЕПТЕМВРИ ОКТОМВРИ НОЕМВРИ I II

2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 пон вт'
3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 вт ср
4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 ср чет
5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 чет пет
6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 пет съб
7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 съб нед

1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 нед пон
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Месеци и числа

ш IV V VI VII МАЙ ЮНИ ЮЛИ
ср чет пет съб нед 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
чет пет съб нед пон 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
пет съб нед пон вт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
съб нед пон вт ср 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
нед пон вт ср чет 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
пон вт ср чет пет 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
вт ср чет пет съб 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

III IV V VI VII ДЕКЕМВРИ ВИСОКОСЕН ВИСОКОСЕН
ЯНУАРИ Февруари

ср чет пет съб нед 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23
чет пет съб нед пон 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24
пет съб нед пон вт 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25
съб нед пон вт ср 2 9 16 23 30 1 8 15 22 29 5 12 19 26
нед пон вт ср чет 3 10 17 24 31 2 9 16 23 30 6 13 20 27
пон вт ср чет пет 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28
вт ср чет пет съб 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Съкращ ения на дни те

пон
вт
ср
чет
пет
съб
нед

понеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
събота
неделя
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1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

2 4 0

Приложение 4

ДАТИ НА ВЕЛИКДЕН ПРЕЗ XIX ВЕК (по стар стил)



Приложение 5

НАЗВАНИЯ НА МЕСЕЦИТЕ В СЪВРЕМЕННИ СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ

Б ългарски

Януари
февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

Украински

С|'чень
Лютий
Березень
Кв1тень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Г рудень

Белоруски

Студзень
Люти
Сакавж
Красавж
Май
Чзрвень
Лтень
Жшвень
Верасень
Кастрьтшк
Л|Стопад
Снежань

Чеш ки

Leden
Unor
Brezen
Duben
Kveten
Cerven
Cervenec
Srpen
Zari
Rijen
Listopad
Prosinec

П олски

S tyczen
Luty
M arzec
K w iecien
Maj
C zerw iec
Lipiec
Sierpien
W rzesien
Pazdziernik
L istopad
Grudzien

Приложение 6

Януари

февруари

Март
Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

СЛАВЯНСКИ НАЗВАНИЯ НА МЕСЕЦИТЕ*

големин, голям сечко
просинец, лютен (денят расте, небето става синьо, люти студове), 
коложег
малък сечко, сечен
(сече зимата на две, сечене на гората), малкушан 
сухи
гергьовски, брезен
кветен (цъфтят дървета, разлистват се брезите), тревен 
цветен, спасовски, костадиновски
тревен (пониква тревата), костадински, ирмийски, лъжитрев,
лъжко, льожко
сиван, русалски, еньовски
изок (по-характерно за това време насекомо), петровски 
червен, илински, горещник
липен (цъфтят липите, зачервява се зърново), цървеник 
коловез, богородичен
жнивен, сърпен (жъне се), богородичен, горещяк 
руйен, кръстовденски, гроздоберски
руен (пожълтяват листата на дърветата), симеонски, кръстов
денски
листопад, димитровски 
кратун (пие се вино) 
груден, рангеловски 
листопад, архангелски 
студен, просинец, николски
груден (земята е студена, на грудки), никулденски, божичев

* На първия ред са названията по М. С т о я н о в. Българска възрожденска книжнина. Т.2. с.790; 
на втория ред са названия, открити по други извори; в скоби е интерпретация на съдържанието на 
думите; личните определения са по имената на светците, чиито празник е в дадения месец.

16 Исторически преглед, кн.1-2/1999 241



Приложение 7

МЕСЕЦИТЕ В МЮСЮЛМАНСКИЯ КАЛЕНДАР

Пореден № Название на
на месеца месеца*

1 Мухаррам
2 Сафар
3 Раби I
4 Раби II
5 Джумада I
6 Джумада II
7 Раджаб
8 Шаабан
9 Рамадан
10 Шаввал
11 Зу-л-каада
12 Зу-б-хиджа

Брой на 
дните

30
29
30
29
30
29
30
29
30
29
30
29 или 30 във високосната лунна година

* Може да се срещне различно произношение на някои звукове, например: Мухаррам 
*  Мухаррем -  Мохаррам; Сафар -  Сефер « Суфар; Раби I -  Раби-ал-Оуал = Рабиул- 
Еувел; Раби II -  Раби-ал-Ахер -  Рабиул-Ашир; Джумада I -  Джумади-ал-Оуал *  
Джумаазил-Еувел; Джумада II -  Джумади-ал-Ахер -  Джумаазил-Ашел; Раджаб -  
Реджеб -  Режиаб; Шаабан *  Саабен -  Шабан; Рамадан -  Рамазан; Шавал ■  Шевал -  
Шуал -  Шеррай; Зу-л-каада *  Дулкиадат -  Зилкаад; Зу-л-хиджа -  Дулкажиадат -  
Зйжж.

Приложение 8

СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ ПРИ СЪОТНАСЯНЕТО НА ГОДИНИТЕ ПО 
ХИДЖРА СПРЯМО ГОДИНИТЕ ПО СТАР и нов стил по 

ХРИСТИЯНСКАТА ЕРА

Години по хиджра Години по християнската ера
стар стил -  нов стил

1127 1714, 27.XII -  1715, 7.I
1161 1747, 22.XII -  1748, 2.I
1194 1779, 28.XII -  1780, 8.I
1228 1812, 23.XII -  1813, 4.I
1261 1844, 29.XII -  1845, 10.1
1295 1877, 24.XII -  1878, 5.I
1328 1909, 31.XII -  1910, 13.1
1329 # 1910, 20.XII -  1911, 2.I
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Приложение 9

МЕСЕЦИТЕ В ЕВРЕЙСКИЯ КАЛЕНДАР*

№ Названия Брой на дните в месеците Брой на дните в месеците
на месеца на простите години на високосните години

къси правилни пълни къси правилни пълни
1 Тишри 30 30 30 30 30 30
2 Хешван 29 29 30 29 29 30
3 Кислев 29 30 30 29 30 30
4 Тевет 29 29 29 29 29 29
5 Шевет 30 30 30 30 30 30
6 Адар 29 29 29 30 30 30
6а Веадар - - - 29 29 29
7 Нисан 30 30 30 30 30 30
8 Ияр 29 29 29 29 29 29
9 Сиван 30 30 30 30 30 30
10 Тамуз 29 29 29 29 29 29
11 Ав 30 30 30 30 30 30
12 Елул 29 29 29 29 29 29

Общо брой на
дните в годи-
ната 353 354 355 383 384 385

*Съществуват фонетични различия, например: тейвас, шебат, ов, сивон, хешвон.

Приложение 10

НАЗВАНИЕ НА МЕСЕЦИТЕ В СТАРОАРМЕНСКАТА ЕРА*

Пореден № 
на месеца

1
2
3
4
5

Название 
на месеца

Навазарди
Хори
Сахми
Тре
Кхалоц

* Съществуват фонетични различия, например: навазарди -  навазарт; мехекани -  
мехеки; магату = маргац; хротитихс -  хротиц.
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6
7
8
9
10 
11 
12

Аратцс
Мехе кан и
А ре г
Ахекани
Марори
Магату
Хротитихс
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"За втори път в продължение на едно десетилетие националсоциалистичес- 
ка Германия направи Унгария свой сателит" -  с тези думи Джон ф. Монтгоме- 
ри започва своите мемоари. Професионален дипломат Дж.Монтгомери в про
дължение на осем години е посланик на САЩ в Кралство Унгария. Годините 
1933-1941 са важен етап от политическата история на Европа. С идването на 
Хитлер на власт в Германия възможността от реваншизъм в стария континент 
става реалност. Независимо от факта, че през този период САЩ поддържат 
политиката на изолационализъм, влиятелните политически кръгове около пре
зидента Рузвелт са обезпокоени от надигащия се германски глобализъм за 
световно господство.

Спомените на посланик Монтгомери са издадени през 1947 г. в Съединени
те щати, но в продължение на 45 години не са били достъпни нито за унгарски
те специалисти, още по-малко за изследователите от съветския блок. През 
1991 г. със заглавието "Свидетелят" в Мюнхен са издадени части от мемоари
те. Пълното събрано съчинение в превод излиза едва през 1993 г. в Унгария. 
Книгата се състои от увод, три глави и заключение. Първата глава е онаслове- 
на "Каква е цената на независимостта", втората глава "Оазис в пустинята на 
Хитлер" засяга отношенията на двете страни и държавите от Централна Евро
па и третата глава "Остров в съветското море" осветлява съдбата на Унгария в 
периода на окупацията през 1945 г. Заключението съдържа освен показалец 
на имената на редица изтъкнати политици, дипломати и военни и пълния текст 
на важни дипломатически документи от периода: Пълният текст на Пакта за 
ненападение, сключен през 1939 г. между СССР и Германия; Обръщението на 
адмирал Хорти към нацията от октомври 1944 г.; Докладът на швейцарския 
посланик за прийомите на съветската окупация в Унгария през 1945 г., както и 
Тайната преписка на крал Александър Югославски с Б.Мусолини относно пос
тигането на "договорености", изгодни за двете страни в района на Балканите 
от началото на тридесетте години. За тези документи посланик Монтгомери 
пише, че са "реквизитът на тайната дипломация", довел до агресивните дейс
твия на оста Рим-Берлин и "освобождението" на Европа с оглед осъществява
нето на съветския монополизъм и подялбата на зоните на влияние.

Книгата е издание на Военното издателство в Будапеща и цели изопачава
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нето на историческите факти по отношение на Унгария и страните от Централ
на Европа след толкова години да бъде правилно оценено от обществеността. 
Появата на книгата трябва да внесе нова светлина по редица въпроси, свърза
ни с политическата обстановка в Европа и трагедията на тези народи. За бъл
гарските специалисти мемоарите на Дж.ф. Монтгомери имат също стойност 
поради това, че в раздела за военни операции на Балканите, авторът дава 
доста факти, отнасящи се до българската външна политика. Нейното "лавира
не" между Германия и Англия и донякъде със СССР, не допринася за запазва
нето на обещания неутралитет, посочва в книгата си посланикът на САЩ.

Авторът е имал възможността често да общува с най-известните унгарски 
дипломати и политици: регентът Хорти, премиерите Гьомбюш, Дарани, Бардо- 
ши, граф Телеки, министрите К.Каня, А.Апор, граф Чаки и други. Поддържайки 
отлични отношения със своите английски колеги в Будапеща, Прага, Белград 
и София, Монтгомери е бил отлично осведомен за намеренията на Берлин и 
Москва след 1939 г. Пактът Рибентроп-Молотов се възприема в САЩ като 
трамплин за широкомащабна агресия на двата идеологически близнака -  на
ционалсоциализма и болшевизма в Европа.

В началото на книгата авторът прави кратък исторически преглед на мина
лото, разглеждайки проблемите на бившата Австро-Унгария и впоследствие 
съдбата на Унгария след Трианон от 1920 г. Разпокъсването на историческа 
Унгария от Версайската система той оценява като грешка с непоправими пос
ледствия за централноевропейските народи, като посочва, че "мирните дого
вори" от системата всъщност са главната предпоставка за възраждането на 
реваншизма в Европа. Колкото до ролята на САЩ, имайки предвид плановете 
на президента Уилсън за бъдещето на Европа след Първата световна война, 
авторът подчертава, че стремежите на франция и Англия възпрепятстват опи
тите за нормална система на континента. В тази връзка Монтгомери отбеляз
ва, че създаването на Малката Антанта и разпределението на страни като Ита
лия, Япония и Германия в отделни блокове от франция и Англия, са отежнили 
със своите идеологически и политически планове запазването на мира.

Подчертавайки тези обстоятелства т.е. разместванията на пластовете на 
контингента, той смята, че крайно противоречивите отношения на Чехослова
кия, Югославия и Румъния с Австрия и Унгария, дават възможност на Герма
ния да се превърне в арбитър за решенията в Централна Европа след 1938 г.

Паралелно с това Монтгомери пояснява и факта, че обстановката, създаде
на през годините 1933-1941 води до засилване на съветското участие в евро
пейската дипломация, продиктувано от стремежа за налагането на господст
вото на съветския строй. Преценявайки възможностите на малките държави в 
Централна Европа, авторът отбелязва, че политиката на неутралитет на САЩ 
за периода не допринася за активното въздействие на новия диалог в Европа 
и в света. Смята, че с идването на власт на Хитлер реализирането на "новия 
ред" дори и в Европа е опасен рецидив за бъдещето на Америка. Връщайки се 
към Унгария той отбелязва сложните противоречия като решаващо обстоятел
ство за формирането на външната политика, предвид агресивността на гер
манския реваншизъм.

Съдържанието на първа глава е посветено на състоянието на Унгария през 
30-те години. Решенията на Трианонския "мирен" договор, според който отстра-
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ната биват откъснати области със смесено етническо население, са опреде
лени като опасни експерименти за взаимоотношенията на Унгария със съседи
те й. Откъсването на Трансилвания, Войводина с Банат и Словакия, авторът 
оценява като прецедент за етническото подтискане на унгарското малцинство 
в съответните страни. Това е сериозен повод за превръщането на унгарския 
национализъм в агресивен реваншизъм. Последният е политическо кредо, който 
по-времето на Гьомбюш 1933-1936 г., въздейства опасно за увеличаването на 
националистическите страсти.

Опасните размери на подобна доктрина водят до подписването на Римския 
пакт (Италия, Австрия и Унгария), насочен предимно против Югославия. Тери
ториалната ампутация на Унгария довежда до еволюирането на средните и 
дребните собственици към реваншистките кръгове в страната. Тайното превъ
оръжаване и сближаването на Унгария с Италия и Германия след 1938 г. т.е. 
след Аншлуса се определя като важен елемент от доктрината на Оста за агре
сия в Европа. Монтгомери прави и редица точни заключения за макар и пасив
ното противопоставяне на управляващите в лицето на умерените кръгове. Дър
жавници като граф Бетлен и граф Телеки смятат, че обвързването с Оста дава 
възможност за едно васално положение на страната без гаранции за озаконя- 
ването на националните интереси на Унгария. В случая се цитира придобива
нето на част от възвърнатите територии по силата на двата Виенски арбитра
жа. Точните си преценки американският посланик често пъти е споделял с 
адмирал Хорти и други държавници смятайки, че помага за отклоняването на 
Унгария от опасността да преживее втора национална катастрофа.

Като очевидец на събитията Дж.Монтгомери дава широка представа на скри
тите обществено-социални механизми, като по този начин подчертава още 
веднъж значението на икономическите и етническите противоречия на Унга
рия с нейните съседи. За разлика от силно развитата Чехословакия, Унгария 
не е в състояние да поддържа активна политика по отношение на унгарските 
малцинства в европейски мащаб. На фона на тези сложни обществено-поли
тически отношения е разкрита и ролята на регента Хорти. Като конституцион
на монархия със свободно избираем парламент, личността на регента е с ог
раничени правомощия, което подсказва, че адмиралът без флота, едва ли е 
могъл да влияе на общественото развитие и на политическата насоченост на 
страна. По този начин авторът отхвърля твърдението на марксическата исто
риография, че Хорти е бил некоронованият диктатор на Унгария. Авторът прави 
сравнение с личността на Матиаш Ракоши, който за периода 1948-1955 г. съ
умява да превърне страната в абсолютен васал на Съветския съюз.

Във втората глава, носеща заглавието "Оазис в пустинята на Хитлер" Дж.Мон
тгомери разкрива съдбата на централноевропейските държави, определена 
от настъпващата германска експанзия. Убийствата на австрийския канцлер 
Долфус и на югославския крал Александър са посочени като прелюдия към 
овладяването на геостратегическото пространство на Централна Европа от 
Германия. В тази връзка е посочено и мястото на Унгария, особено след атен
тата в Марсилия през 1934 г. Югославският меморандум до Обществото на 
народите в Женева посочва Унгария като главен виновник и съорганизатор на 
атентата. Започват преследвания на етническите унгарци във Войводина. Дър
жавите-членки на Малката Антанта -  Чехословакия и Румъния -  подкрепят 
Югославия с намерение да "накажат" страната-агресор.
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В качеството си на американски дипломат, Монтгомери правилно оценява 
мисията през 1934 г. на Т.Екхард в Женева, който съумява да защити автори
тета на Унгария и да отхвърли обвиненията, че страната е инициатор на атен
тата. И веднага посочва негативната роля на Югославия и Италия в тази конс
пирация. Едновременно с това авторът разкрива, че Мусолини като защитник 
на хърватските сепаратисти носи значителна отговорност за станалото. Прави 
и характеристика на италианските аспирации за превръщането на Балканите и 
част от Централна Европа в собствени протекторати. Засягайки тази тема той 
се спира и на значението на оста Рим-Берлин след 1935 г.

Отличен познавач на външната политика на правителството на Гьомбюш 
(1933-1936) Дж. Монтгомери разкрива фактите, свързани с т.нар. политика на 
унгарското благоденствие. Тоест нагласата за подготовка към нови територи
ални преразпределения в региона с оглед присъединяването на откъснатите 
от Трианон области. Поклонник на националсоциализма министър-председа
телят Гьомбюш спомага за обвързването на страната с Германия и Италия. 
Важен елемент на тази политическа доктрина е и намерението на Гьомбюш да 
въведе тоталитарен режим в Унгария.

Аншлусът от 1939 г. присъединяването на Судетите към Райха, както и напа
дението на Полша от Германия, авторът разглежда като етапи на бъдеща све
товна война. Според него с подписването на пакта Рибентроп-Молотов балан
сът на силите в Европа е в полза на тоталитарните държави. Той смята, че за 
САЩ е време да се откажат от изолационизма и да поемат активно ролята на 
защитник на демократическите ценности, оказвайки помощ на Англия и фран
ция. Но присъединяването на Кралска Румъния към оста и на Северна Тран
силвания и Подкарпатието към Унгария Монтгомери оценява като израз на сил
ния национализъм на политиката на реваншистките кръгове на Унгария, свър
зани с Германия.

Изключително сериозна оценка дава Монтгомери на желанието и опитите 
на унгарското правителство в периода 1939-1941 г. във връзка със спасяване
то на полските бежанци в Унгария и на отказа на кабинета на граф Телеки да 
въведе закони срещу еврейското население в страната. Отново дипломатът с 
професионален тон заявява, че липсата на ясна представа във Вашингтон по 
европейските въпроси и неготовността на Белия дом светкавично да реагира, 
са предпоставки за разширяването на военната агресия в Европа.Той оценява 
нападението над Югославия и унгарското участие като груба грешка, но ед
новременно с това посочва, че териториалната ревизия оказва отново давле- 
ние сред реваншистките кръгове в Будапеща.

Обявяването на война на СССР в края на юни 1941 г. от правителството на 
Л.Бардоши, без съгласието на парламента и под давлението на Германия Мон
тгомери причислява към поредицата от стратегически грешки, водещи до дес
табилизирането на Унгария в Централна Европа. С тази мисъл започва третата 
глава от спомените на бившия американски посланик. След скъсването на дип
ломатическите отношения на САЩ с Унгария, американските дипломати на
пускат страната. Данните, отразени в този раздел, са резултат от секретната 
кореспонденция на автора с унгарски политици през Швейцария и Турция.

Главните аспекти са свързани с опитите на кабинета на Калай за сепарати- 
вен мир със западните съюзници. Чрез турския посланик в Букурещ се уста
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новява връзката с английския комисар Бенет и посланика на Великобритания в 
Анкара сър Нечбул-Хигенс. Пишейки за дипломатически сондажи на Будапе
ща през годините 1943-1944, Монтгомери отразява нашироко и отговорността 
на Съветския съюз за конфликта в Европа и подготовката на Москва да поеме 
наследството на лидер от победена Германия.

В заключителната част от глава трета, авторът отделя специално внимание 
на някои важни моменти: окупацията на Унгария от Германия на 18 март 1944 
г. вследствие на което на власт е поставено марионетното правителство на 
ференц Салаши. С това васалната зависимост на страната става абсолютна. 
Отстраняването на регента Хорти е предпоставката за възстановяването на 
фашистка диктатура и депортирането на половин милион евреи в лагерите на 
смъртта. Територията на Унгария е превърната в плацдарм на германската 
армия.

Следващият момент, който авторът описва в мемоарите си, е тактиката на 
СССР в Централна Европа. Монтгомери посочва, че с окупацията на Балкани
те от Съветската армия, Унгария е абсолютно изолирана и няма никакви въз
можности да поддържа контакти със западните съюзници. Тезата на амери
канския дипломат е, че споразуменията от Ялта отпадат, което обезпечава 
съветското присъствие в региона, с което налагането на съветския тоталита
ризъм се превръща в постоянна величина за Централна Европа.

В тази насока докладите на полковник Д.С. Таусенд, член на съюзническа
та комисия за Унгария, заедно с Монтгомери, разкриват прийомите на съветс
ките окупационни войски в страната, като искането на Москва да бъдат осигу
рени за сметка на Будапеща 300 млн. долара за издръжката са съветските 
войски, конфискацията на унгарското държавно и частно имущество, въвеж
дането на военни лагери и др. Голямо внимание е отделено и на подготовката 
на изборите през 1945-1946 г. с оглед налагането на управление, отговарящо 
на съветските интереси, и политическите акции на Комунистическата партия 
за спечелването на изборите. Дадена е кратка характеристика на лидерите й 
М.Ракоши, Г.Ерньо, Л.Райк и др. Опитите за изолация на опозицията завърш
ват с неуспех, поради което, съветското командване също прилага тактиката 
на временно "примирение".

Провалът на Блока на левите през 1946 г. и създаването на коалиционно 
правителство начело с ф.Наги, американската мисия оценява като положи
телно явление в политическия живот на Унгария. Правителствената програма 
на Наги предвижда сътрудничество със западните съюзници, приемането на 
"плана Маршал", както и възпирането на изселническата кампания на т.нар. 
фашистки малцинства, става дума за унгарците от Трансилвания и Словакия. 
Твърдата намеса на съветското командване и спекулациите на Комунисти
ческата партия, довеждат до политическа криза и до емиграцията на премие
ра Наги в САЩ. През пролетта на 1947 г. кризата достига своята кулминацион
на точка. Американските представители напускат съюзническата комисия.

След анулирането на изборите, през есента на с.г. са организирани нови, 
при осигуреното предимство на комунистите и Партията на дребните собстве
ници. Американската страна отчита този факт, като подновяване на линията за 
осигуряване на пълното съветско превъзходство в Унгария. В тази насока са 
посочени редица данни за действията на съветските представители с Блока 
на левите, насочени към обвързването на страната със съветската система.
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Мемоарите дават ясна представа за събитията в Унгария за периода 1933- 
1947 г. на фона на проблемите, свързани с унгарските национални интереси. 
Сложната политическа обстановка в този период е от съществено значение за 
двустранните отношения на Будапеща с останалите държави от района. Ето 
защо авторът оценява опитите за ограничаването на обвързването с Германия 
като положително явление. Превръщането на страната от васал на Германия в 
съветски сателит се характеризира като нова опасност за осъществяването на 
интересите на унгарците.

От професионална гледна точка трябва да се подчертае, че изданието не е 
спестило нито горчивите истини от миналото, още по-малко негативните стра
ни от периода на ранната съветизация в Централна Европа. Събитията в Унга
рия от 1956 г. още веднъж подчертават правотата на автора за същността на 
тотаритарната система. Разглежданите проблеми в общия контекст и днес са 
актуални, поради което евентуалният превод на мемоарите на Д.Монтгомери 
на български език би допринесъл и за опознаването на американската пози
ция за посочения период спрямо външната политика и на България.

В този аспект авторът доста често дава примери по различни поводи за 
проблемите на Унгария и България, като държави жертви на Версайската сис
тема. От особено значение, според Монтгомери, са опитите на двете държави 
да намерят общ език по отношение на страните-членки на Малката Антанта 
(Югославия и Румъния) предвид на факта, че те са врагове и на България, и на 
Унгария. Интересен момент представлява и преписката от 1943-1944 г. на Мон
тгомери с Бляк, резидентът на САЩ в Истанбул, която дава сведения за опити
те за сепаративни преговори на България и Унгария със западните съюзници. 
В две страници авторът разкрива и поведението на политическите партии- 
членки на Оф 1944-1945 г. по отношение на СССР, от една страна, и САЩ и 
Великобритания, от друга. Отново като съществен и решаващ фактор е под
чертано съветското военно присъствие на Балканите. Американският дипло
мат сам посочва, че въпреки различията между Унгария и България през тези 
години, обединяващо звено е тяхната васална зависимост от Германия и СССР, 
при което негативните последствия се отразяват на обществото и в двете стра
ни.

Книгата на Дж.Монтгомери "Унгария -  несигурният сателит" в известна сте
пен допълва за българския читател онези представи за събитията в Европа, 
които проф. В.Тошкова засяга в своето изследване "България -  своенравният 
съюзник на Третия Райх". Подобна съпоставка несъмнено ще засили професи
оналния интерес на българската колегия, което би дало повод за появата на 
редица научни изследвания, третиращи отношенията на Унгария с България 
през посочения период, като бъдат засегнати и отношенията им с Германия и 
Съветския съюз, изиграли важна роля за формирането на общественополити- 
ческия курс в тези страни.

П е т ъ р  К а м е н о в

250



RELIGION -  EIN DEUTSCH-TÜRKISCHES TABU7/TÜRK-ALMAN iLI§KILERINDE 
DIN TABU MU? Deutsch-Türkisches Symposium 1996. Edition 
KÖRBER-STIFTUNG. Hamburg, 1997. 384 S.
РЕЛИГИНТА -  ЕДНО ГЕРМАНО-ТУРСКО ТАБУ? Германо-турски симпозиум 
1996. Изд. на фондация Кьорбер. Хамбург, 1997. 384 с.

Откакто през 1993 г. американският политолог Самюел Хънтингтън скицира 
с термина "Clash of Civilisations" възможните геополитически тенденции на XXI 
век, редица учени, политици и журналисти редуцираха тази теория до евен
туален конфликт между християнския и ислямския културен кръг. Това подтикна 
фондация Кьорбер да организира през 1995 и 1996 г. в Петерсбург край Бон 
два последователни симпозиума, на които бяха поставени на обсъждане основ
ни въпроси на двустранните германо-турски отношения. Разглежданият сборник 
съдържа докладите и дискусионните приноси от втората конференция: "Рели
гията -  едно германо-турско табу?" (преводът на турското заглавие гласи: "В 
турско-германските отношения религията табу ли е?"). Темата е разгърната в 
четири направления с по два пленарни доклада (един от турска и един от немска 
страна), последвани от съответна дискусия, допълваща и прецизираща раз
лични аспекти на повдигнатите въпроси:

1. Религията като фактор в международната политика. Референти: К.Инан, 
"Християнството от турска гледна точка” и Д.Велерсхафт, "Ислямът от немска 
гледна точка".

2. Религия и общество. Референти: К. Адам, "Християнството в Гзрманияднес” 
и Б.Топрак, "Ислямът в Турция днес”.

3. Религия и държава. Референти: Е.-В. Бьокенфорде, "Секуларизмът в Гвр- 
мания” и О.Чалъшлар, "Лаицизмът в Турция”.

4. Проблеми и перспективи на малцинствената религия. Референти: Кс.Якоб, 
"Християнството в Турция” и Б.Албога, "Ислямът в Германия”.

Сборникът е двуезичен -  материалите са обособени в една немска и една 
турска част, като в текста са вмъкнати също 30 карета с обяснение на основни 
термини и понятия (Халифат; фундаментализъм/Модернизъм; Теорията за 
"Сблъсъка на цивилизациите"; Шериат; Джихад; Ислямската мистика; Сунити, 
шиити, алевити; Нуристи; Движението Сюлейманджи; Миллетската система; 
и пр.). Освен това са дадени списъци с наименованията и адресите на християн
ските институции в Турция и на мюсюлманските организации в Германия, пред
ставена е кратка информация за дейността на фондация Кьорбер, както и прог
рамата на Втория германо-турски симпозиум от 3-5  май 1996 г. Накрая са 
приложени кратки биографични данни и снимки на участниците в симпозиума, 
а така също подбрана литература по въпросите на исляма, мюсюлманския 
свят и Турция (1. Енциклопедии: 2. Наръчници и въведения; 3. Ислямът в мина-
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лото, настоящето и обществото; 4. Религия и диалог; 5. Жените в исляма; 6. 
Турция в историята и съвременността).

На пръв поглед книгата засяга предимно германо-турските отношения и проб
леми, свързани с над двата милиона турци във федералната република, чиято 
културна "различност", подсилена от новия мюсюлмански "ренесанс", поражда 
опасения сред коренните немски жители и създава трудности при интегрира
нето на това ново алохтонно население. Както би могло да се очаква, средноста
тистическият германски бюргер няма особени затруднения в общуването си с 
познатите му турци. Той обаче е склонен да възприема като заплаха "турци- 
те" и "мюсюлмани-те" въобще, не на последно място поради непознаване същ
ността на исляма, традиционния негативизъм към "чуждото" и екстремистките 
изяви на представителите на т. нар. "политически ислям". Това обезпокоително 
напомня отношението към немските евреи в годините, предхождащи Холокоста. 
Подобно явление с обратен знак обаче се забелязва и в Турция, където, макар 
по конституция да имат равни права, около стоте хиляди останали в страната 
християни на практика биват третирани като "граждани от втора категория". 
Ето защо значението на сборника далеч надхвърля тесните германо-турски 
измерения. Дискутирайки въпросите за религия, култура и традиционен манта
литет, които играят роля при решаване проблемите на обществото, в държавни
те дела и международните отношения, участниците в симпозиума засягат също 
редица парливи и нелицеприятни теми, представляващи голям интерес и за 
българския читател.

Книгата е откровена и изключително информативна. В своето приветствено 
слово вицепрезидентът на германския Бундестаг Ханс-Улрих Клозе споделя 
например, че за съжаление турци и немци не живеели заедно, а "редом" един 
с друг и че днес интеграцията на 3-то и 4-то поколение емигранти е много по- 
трудна, отколкото било някога приобщаването на първите две генерации турски 
гастарбайтери. Той еднакво критикува.както липсата на целенасочена интегра
ционна политика от немска страна, така и нежеланието на Турция да остави на 
мира своите граждани в новата им родина, сякаш целта на Анкара е да запази 
турското малцинство в Германия, вместо да улесни неговата трайна интеграция. 
В резултат само 10 % от децата, които учат в гимназия или следват във ВУЗ, 
развивали нова отечествена идентичност. Останалите търсели убежище и опора 
в ислямската или ислямистичната идентичност, но при повечето джамии исля
мът се поднасял с доста силен антизападен отенък. Затова и в градове като 
Хамбург спокойното съжителство вече било трудно и само се очаквало кога 
ще настъпи експлозия.

На свой ред зам,-председателят на турското Велико народно събрание и 
депутат от Партията на благоденствието Ясин Хатипоглу набляга на факта, че 
като милитантно консервативно движение фундаментализмът се е появил най- 
напред сред протестантските църкви в САЩ през 20-те години. Ето защо според 
него е неправилно използването му от западните ориенталисти като термин за 
описване на онова "съживително" връщане към корените на вярата, което днес 
пронизва целия ислямски свят. Този термин служел за умишленото изопача
ване и погрешно интерпретиране на съвременната реалност. Не бива да се 
бърка ислямизмът с фундаментализма -  изтъква турският политик. Ислямът 
много повече е допринесъл за справедливостта, зачитането на човешките права
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и свободата на вярата -  тъкмо османците приели сред себе си застрашените 
от геноцид евреи. Ако Западът наистина търси разбирателство и сближение с 
ислямския свят, той най-после трябва да престане с двойния си морал и етики- 
рането, да спре да противопоставя християнството на исляма, а да осъзнае, 
че това са две системи, упражняващи влияние върху съвременните хора и 
сочещи пътя за изход от собствената му морална криза.

С още по-открита прямота са изпълнени думите на Кямил Инан -  бивш сек
ретар на НАТО и дългогодишен служител при постоянното представителство 
на ООН в Женева. Като констатира нежеланието на Запада да приеме Турция 
в Европейския съюз, той припомня ролята на доктрината на Бжежински-Кисин- 
джър за "Зеления пояс" срещу комунизма. В резултат се стигнало до ислямс
ката революция в Иран -  една "манипулирана революция" и грешка, която днес 
Западът не искал да си признае. След края на Студената война обаче нещата 
се променили. Възниква идеята за "Сблъсъка на цивилизациите" и за да попречи 
на собствената си дезинтеграция Западът се опитвал да изгради нов фронт в 
полето на религията -  едно опасно начинание, което ни връща 9 века назад. 
Неговото видимо дистанциране от Турция се обяснявало единствено с културно- 
религиозните различия. Ако Турция бе интегрирана във всички европейски струк
тури, цялото развитие на света би било друго. Европейският съюз обаче про
дължавал да отдава значение на принадлежността на новите членове към 
западнохристиянската цивилизация. Етническото прочистване в Босна си е 
било всъщност религиозно; накрая бошнаците били тласнати към федерация с 
хърватите само за да не възникне в сърцето на Европа нова мюсюлманска 
държава. Но Турция не би търпяла да бъде постоянно отблъсквана. Съществуват 
и нови алтернативи -  след разпадането на Съветския съюз се разкрил огромен 
пазар от 600 милиона души (един 200-милионен тюркски свят и още 400 милиона 
в Черноморския регион), спрямо който Турция има технологично и стопанско 
надмощие. Тя може да използва този пазар, а не самата да бъде пазар на 
Запада. Освен това Европа застарява. През 2010 г. само 30 % от нейното населе
ние щяло да бъде в работоспособна възраст, а останалите ще са пенсионери. 
Турция напротив щяла да наброява 75 милиона жители, 70 % от които -  трудо
способни. Тогава Западът отново щял да се обърне към нея и да "постеле 
червеното килимче", за да поддържа с турска помощ собственото си стопанство 
и отбрана.

Като се спира на представата за исляма от германска гледна точка, предсе
дателят на федералната академия за политика на сигурността адмирал Дитер 
Велерсхоф излага своите наблюденията в 9 основни тези: 1) наличието на обоб
щения от незнание -  чувството за заплаха сред западните жители е абстрактно, 
защото за тях т. нар. Dar al-lslam (Дом на исляма) продължавал да бъДб ΤθΓί9 
incognita; 2) медиите засилвали негативното, създавайки образа на войнстве
ния, нетолерантен и жесток ислям -  една средновековна пропаганда в християн
ството, действаща до днес; 3) специалните форми на тероризъм и борба за 
независимост нерядко били смятани от европейците като типично мюсюлманско 
средство в решаването на международните конфликти -  така например наси
лията на Хамаз и Хизбула били приписвани на исляма като цяло, а няколкото 
хиляди членове на ПКК погрешно се отъждествявали с около 400-те хиляди 
турски граждани от кюрдски произход; 4) картината с положението на жената
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в исляма е нанесла много повече вреда на неговия международен престиж, 
отколкото това официално се признава; 5) западните ценности, държавна форма 
и стопански ред са базирани на разграничаването на религия от държава, а 
съществуват опасенията, че в Турция колелото на историята може да се завърти 
обратно към времето от преди Кемал Ататюрк; 6) при исляма общността на 
вярващите стои по-високо от светските организации на националната държава 
-  в борбата за властта една ислямска революция може да злоупотреби със 
социалното недоволство и европейците се страхуват от пренасяне например 
на алжирската гражданска война на техния континент; 7) дискусиите за разгра
ничаване на универсалните човешки права, според съответния културен кръг и 
опитите за измъкване от глобалните задължения в тази област, будят подоз
рения -  индивидуалните права и равноправието на всички хора изглеждат несъв
местими, защото при исляма мъжете и жените, вярващите и неверниците имали 
различни права; 8) в Европа често не се отчитало многообразието на ислямския 
свят, поради което медиите лесно обобщавали негативните явления в него, 
без да поясняват, че единият милиард мюсюлмани, живеещи в едва 15 дър
жави, имат най-различни схващания, така както всъщност е и при християнст
вото; 9) въпреки периодите на висока култура ислямският свят е допринесъл 
много малко за настъпването на техническата ера -  съществува впечатлението, 
че той като цяло е враждебен към техниката и че по своята същност ислямизмът 
представлява отхвърляне на западната техническа цивилизация.

Във втория кръг от проблеми се разглежда положението на религията в об
ществото днес -  състоянието на немската църква, която е конкурирана от иконо
миката и пазарния морал, поради което тя е принудена да следва актуалните 
теми вместо сама да води и печели сърцата, както и позициите на политическия 
ислям в Турция, възникнал като своеобразна реакция на лаицизма и заел мяс
тото на левите партии с предлаганата алтернативна утопия за новия "справедлив 
ред". По време на дискусията бившият председател на Службата по религиозни 
дела Тайяр Алтъкулач провокира участниците с твърдението си, че църквата в 
западноевропейските страни отдавна е в упадък -  практическият интерес към 
религията намалявал и храмовете били празни. Дори някои молитвени домове 
в Холандия и Германия са обявявани за продан и закупувани от мюсюлмани, 
за да бъдат превърнати после в джамии -  нещо немислимо в ислямския свят, 
където населението все по-здраво се придържало към нормите на религиозния 
морал. Според него църквата на Запад е загубила влиянието си в обществото, 
защото при съвременното технологично развитие християнството вече не било 
в състояние да даде задоволителен отговор на въпросите на хората. По-скоро 
ислямът съответствал на нуждите на днешния човек, търсещ убежище от безду- 
ховността в религиозния климат и вярата. Ето защо нараствал и броят на хрис
тияните, преминали в исляма. Заключенията на турския теолог са оспорени от 
специалиста по турско и международно право Кристиан Румпф, който изтъква, 
че християнството въобще не се свежда до това да са пъпни църквите, а до 
вътреш ното лично убеждение на всеки вярващ. Несъгласие със своя сънародник 
изразява и професорката по политология Бинназ Топрак, съгласно която често 
цитираните примери за известни конвертити като Кет Стивънс, Кусто и др. 
съвсем не означават някаква тенденция. Тя припомня предприетият в 1928 г. 
опит за религиозна реформа, когато една комисия към Истанбулския универси
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тет под председателството на видния историк М. фуат Кьопрюлю предложила 
дори въвеждането на класическа музика в ислямската литургия и поставянето 
на църковни скамейки в джамиите, за да се доближи турският ислям още повече 
до европейското християнство.

Третият проблемен кръг засяга отношението религия -  държава. Видният 
немски юрист Ернст-Волфганг Бьокенфьорде се спира на този въпрос така, 
както той е отразен в конституцията и в правовия ред на германската секуларна 
държава, докато турският журналист Орал Чалъшлар хвърля повече светлина 
върху спецификата на турския лаицизъм, чиито корени могат да се проследят 
до първите тенденции към вестернизиране на империята по времето на султан 
Махмуд I. Още през миналия век лаицизмът се развил като деспотичен подход 
за включване на Турция в модерния свят. По-късно при кемалистката борба за 
национална държава конфронтирането с ислямското духовенство и султанатът 
било неизбежно. Модернизационният процес от 60-те-80-те години обаче имал 
по-различен характер. Той е свързан с трите военни преврата, в резултат на 
които деспотичният характер на държавата се засилил. Под натиск отгоре 
заедно с настъпилите промени на мястото на старите обществени динамики 
се появили нови, чиито действени центрове били алевитите, привържениците 
на политическия ислям, и кюрдите. Те достигнали известна степен на полити
ческа зрялост, което им дава правото на собствена идентичност, обезпокояваща 
старите структури. С подтискане на демократичните и левите сили последните 
два преврата създали благоприятна атмосфера за развитие на политическия 
ислям. Трите социални фактора (кюрдите, алевитите и политическият ислям) 
настоявали за нов политически и правен ред,.който да признава съответната 
им идентичност. Но появилите се в резултат на военните преврати деспотични 
структури защитават една култура, противопоставяща се на тези изисквания. 
Голяма роля за възникването на политическия ислям изиграла и войната във 
връзка с кюрдския въпрос. Цели села в Югоизточна Турция били депортирани, 
а жителите им -  оставени да живеят в периферията на градовете в културен 
стрес, бедност и страх от бъдещето. И ако преди като реакция на този страх 
възниквала лява опозиция, сега, когато тя липсва, празнината се запълва от 
ислямизма. Ето защо докато Турция не акцептира кюрдската идентичност по 
демократичен начин, конфронтацията ще поражда изключително големи проб
леми. Европа е изживяла вековни кървави войни и е заплатила висока цена 
преди господстващата роля на религията да бъде сведена до умерено равнище. 
Изглежда, че сега е ред на Турция да навакса пропуснатото. Тя ще стане демо
кратична само, ако се научи да признава като собствена мозайка и собствена 
социална тъкан игнорираните досега идентичности. В последвалата дискусия 
повечето изказвания визират Партията на благоденствието на Неджметтин 
Ербакан. Обсъжда се нейният възход, критикуват се нейната пропаганда и 
методи в печеленето на привърженици. Поставя се също и въпросът, дали тя 
да не бъде интегрирана вместо отблъсквана и възможно ли е да се превърне 
един ден в ислямски вариант на християндемократическите партии в Европа?

Последният тематичен кръг е свързан с проблемите на малцинствените рели
гии. Дългогодишният католически пастор в Анкара Ксавиер Якоб споделя свои
те впечатления от практическото положение на християните в съвременна Тур
ция. Те не могат да бъдат назначавани в полицията или да стават офицери,
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мюсюлманските работодатели често не дават работа на християни, отказва 
им се строителството на нови черкви, а пресата целенасочено осмива христия
ните или дори подстрекава срещу тях, представяйки ги като "несигурни граж
дани и неистински турци". Противоречието се засилва от възникналата през 
80-те години идеология нат.нар. турско-ислямски синтез, според който истински 
гражданин на Турция може да бъде само турчинът мюсюлманин и то сунит. С 
това от нацията се изключват всички нетурци и немюсюлмани, а в основата на 
националното единение заляга религиозното единство, където няма място за 
християни и юдеи. Нерядко пресата отъждествява християнството въобще със 
Запада -  в някои вестници имало дори съобщения, че папата подстрекавал 
сърбите срещу босненските мюсюлмани. Вероятно целта на подобни пуб
ликации е да стимулира антипатията срещу местното християнството. Едва ли 
обаче малкото останали християнски общности представляват реална заплаха 
за една страна с 64 милиона жители. Бъдещето е непредсказуемо -  заключава 
Якоб, но то зависи и от позицията, която ще заемат ръководните кръгове в 
Турция -  политици, инстанции и интелектуалци. Като анализира ситуацията в 
Германия на свой ред научният сътрудник от Института за немско-турски интег
рационни проучания в Манхайм Бекир Албога критикува онези "експерти", които 
обяснявали на обществото, че след рухването на комунизма новата опасност 
идвала от исляма. Мюсюлмани живеят в Германия от 250 години -  припомня 
той. През 1987 г. в тогавашните 11 области на федералната република е имало 
1 650 952 турци. След евангелистката и католическата църква ислямът е третата 
по големина религиозна общност в страната. Ето защо властите трябвало да 
предприемат адекватни мерки, насочени към въвеждането на ислямско рели
гиозно обучение, оценяване мирното поведение на турци и мюсюлмани в Герма
ния от 30 години насам, редуциране на двустранните страхове на едно реалис
тично ниво, приемане на ислямската култура от немска страна като обогатяване, 
така както е било в испанската история по времето на маврите и пр. Единствено 
по този начин ислямът би могъл да се противопостави на националистическите 
тенденции. Дискусията по тази проблематика е доста оживена и читателят на 
сборника ще намери редица любопитни факти и подробности. Особен интерес 
представлява предложението на директора на Института за интеркултурни 
проучвания проф. Ханс А. фишер-Барникол, който призовава към по-голямо 
опознаване между почитащите един и същ Бог "потомци на Авраам" (юдеи, 
християни и мюсюлмани), за да се подобри климатът между тях и да изчезнат 
глупавите недоразумения. Като първа стъпка в тази посока той вижда изготвяне
то на общ учебник по история на религията за средния курс и университета, 
чрез който немските деца да се запознаят с преданията на Израилевите синове 
и исляма, а турските деца на своя език да се научат да разбират в какво вярват 
християните и юдеите. Защото постоянно повтаряното изискване за толерант
ност само по себе си не е достатъчно. Толерантността не е търпимост, която 
на практика оскърбява. Толерантността е вътрешно убеждение, което трябва 
да води до пълно признаване на "другосгта".

Има какво да се научи от тази книга. Българският читател ще прозре в нея 
редица паралели с въпроси от родното ни ежедневие. Той ще обогати също 
познанията си по въпросите на исляма и междукултурните взаимодействия. 
Освен това ще добие по-ясна представа за някои тенденции в съвременна

256



Турция, както и за усилията, полагани от немските институции при решаване 
на възникналите проблеми. Добре би било, ако някоя неправителствена органи
зация у нас се ангажира с благородната задача да обнародва в превод това 
актуално издание на фондация Кьорбер, за да го направи по-достъпно за широ
ката българска публика.

В а л е р и  С т о я н о в
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JOHANNA DEIMEL BEWEGTE ZEITEN. FRAUEN IN BULGARIEN GESTERN 
UND HEUTE.- In: Wirtschaft und Gesellschaft in Südosteuropa. Band 13. 
München, 1998. 298 S.
ЙОАНА ДАЙ МЕЛ. НЕСПОКОЙНИ ВРЕМЕНА. ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИН ВЧЕРА 
И ДНЕС.- В: Стопанство и общество в Югоизточна Европа. Т.13.
Мюнхен, 1998. 298 с.

В западната литература проблемите на феминизма отдавна са обект на ожи
вени дискусии и на задълбочени научни проучвания. През последните години 
особено популярност придобиха и т.нар. gander studies1.

По отношение и на двата типа изследвания българската наука все още е 
длъжница. Десетилетия наред под влияние на идеологическите стереотипи тя 
подхождаше методологически неправилно към специфичната женска пробле
матика. феминизмът изобщо се отричаше и се дефинираше като буржоазно 
политическо движение за извоюване на формално равноправие на жената. По 
правило женското движение за еманципация се разглеждаше единствено в 
контекста на класовия антагонизъм. Този подход всъщност отричаше правото 
на жените на самоорганизация.

Българската историография съвсем съзнателно пренебрегваше женската 
тематика, тъй като тя се смяташе за второстепенна и не дотам важна за самос
тоятелно изследване. Публикуваните студии засягаха само отделни аспекти 
от историята на женското движение в България. Те съдържаха ценна фактоло- 
гическа информация, но обобщаващи изследвания не се правеха.

Твърде ограничен беше и броят на социологическите проучвания1 2. Те акцен
туваха предимно върху ролята и мястото на българката в социалистическото 
общество. Анализът на статистическите данни обслужваше априорната теза, 
че единствено това общество осигурява на жените пълна еманципация, която 
се изразява най-вече в тяхната трудова ангажираност.

Приносите на западните учени за изследване на Източна Европа бяха също 
така скромни. С характерния критичен дух за този род проучвания през 80-те 
години беше публикувана монография, посветена на положението на жените 
от Източна Европа. Тя обаче имаше за цел да разкрие само някои общовалидни 
проблеми, но не и спецификите в отделните страни3.

1 На български език терминът "gander studies" няма точен превод. Най-общо означава изследвания 
за пола и за отношенията между двата пола.

2 Това са двете книги на М . Д и н к о в  а. Жената в НРБ. С., 1978 и Социален портрет на българската 
жена. С., 1980, а така също обобщаващото изследване на БАН -  Социалната активност на българската 
жена в изграждането на развитото социалистическо общество. С., 1985.

3 S h. L  W ο I с h i k, A. G. M е у e r. Women, State and Party in Eastern Europe. Durham, 1985.

Исторически преглед, кн. 1-2/1999



Започналата от 1989 г. смяна на системата разкрепости научните дирения и 
разшири техния обхват именно по посока на пренебрегваните теми и проблеми. 
Същевременно новият преход предизвика чувствителни изменения в позициите 
на българката както в обществото, така и в частния живот. Тези обстоятелства 
засилиха интереса към историческите и съвременните измерения на женския 
въпрос в България. Актуалността и специфичността на тематиката съвсем 
естествено привличат вниманието преди всичко на жените изследователки. 
През последните години броят на социологическите анкети и анализи, отразява
щи все по-широка гама от данни за положението на днешната българка, бързо 
нараства. В българската историография се появиха студии, които подлагат на 
критична преоценка историята на женското движение у нас. Стартираха и някои 
международни изследователски проекти за изучаване проблемите на съвре
менните жени.

Въпреки постигнатия напредък обаче, досега както в българската научна 
литература, така и в западните проучвания за Източна Европа, липсват обобща
ващи интердисциплинарни проучвания за историческата и настоящата роля на 
българката. За първи път такава амбициозна задача си поставя именно герман
ската политоложка и историчка Йоана Даймел. С нейната монография "Неспо
койни времена. Жените в България вчера и днес" германските проучвания за 
Източна Европа отново значително изпреварват българското обществознание. 
Трудът е защитен като докторска дисертация в Лудвиг-Максимилян универ
ситет -  Мюнхен. Той е отпечатан в отделен том (13-ти) на издаваната от проф. 
Вернер Гумпел авторитетна поредица "Стопанство и общество в Югоизточна 
Европа"4, което красноречиво говори за неговите научни качества.

Изследването на Й.Даймел е провокирано от актуалните проблеми, които 
съпътстват живота на българката, но е подплатено и със сериозна историческа 
част. Темата е разработена многопластово -  в историко-културен, социо-иконо- 
мически, социо-културен и системно-теоретичен план. Тя е проследена на фона 
на нормативните и идеологическите дадености на социалната, стопанската и 
политическата реалност в България, в нейното историческо развитие -  от Въз
раждането до наши дни. За много политически процеси и събития от тази 
изменчива реалност авторката предлага свои оригинални оценки.

От труда е видно, че Й.Даймел е оползотворила най-пълноценно двукратния 
си престой в България (през 1995 и 1996 г.). С присъщата за германските учени 
прецизност тя не пропуска нито един от българските автори, работили по темата 
и добросъвестно посочва всички техни научни приноси. Прави социологически 
анкети и провежда цяла поредица от интервюта с български интелектуалки, с 
видни представителки на политическия и обществения живот у нас. С изключи
телна коректност тя споменава имената и изказва благодарност на всички коле
ги, които са й оказали помощ.

Всъщност рецензираната монография почива преди всичко на системния 
критичен анализ на българските публикации. Същевременно в нея са приложени

4 В.Гумпел е дългогодишен ръководител на семинара за Югоизточна Европа към Мюнхенския 
университет и един от изтъкнатите германски специалисти по проблемите на Балканите, включително 
и на България. Освен посочената поредица, от 1992 г. той издава и втора изследователска поредица 
"Икономика в трансформация", посветена на сложните проблеми на стопанския преход в страните 
от Източна Европа.
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най-съвременните научни постижения и методики на богатата феминистка лите
ратура и на "gender stadies". Внушителният списък на използваните публикации 
надхвърля 360 заглавия. Работата се основава и на множество първоизточници 
-  женски списания и други актуални публикации на българските и интернацио
налните печатни медии, статистически данни, сведения от социологически 
анкети, лични интервюта и пр. Текстът от изложението е онагледен с множество 
таблици, които систематизират събраната подробна информация по редица 
важни показатели.

Изложението на монографията е обособено в две почти равностойни по обем 
части. Първата от тях е историческа и обхваща периода от 1857 до 1989 г. 
Втората част има характер на социолого-политоложко изследване върху перио
да след 1989 г. Всяка от двете части съдържа по три глави с множество парагра
фи и подпараграфи, съответстващи на големия брой проблемни акценти, разра
ботвани от авторката.

Й.Даймел очертава в историята на българското женско движение три 
периода, всеки от които е разгледан в отделна глава на историческата част от 
изследването. Първа глава обхваща началния период на това движение (1857- 
1878), съвпадащ, според авторката, с фазата на формирането на идеята за 
българска национална държава. В нея е разкрит историческия и философския 
контекст на зачатъка на феминизма както в Европа, така и в България. Използ
вайки фактологията, изнесена в съществуващите вече публикации Й.Даймел 
създава една синтезирана представа за участието на българката в процеса на 
Възраждането, за целите и дейността на възникналите по това време женски 
организации. Особено полезна за читателя е таблицата в първа глава, която 
илюстрира размаха, с който се изгражда мрежата от женски съюзи. В нея са 
обобщени данните за тяхното учредяване, месторазположение и членски със
тав.

Изводът на авторката е, че женското движение в България се заражда в 
средата на XIX столетие, почти едновременно с аналогичните движения в 
Европа и Америка. Но за разлика от своите колежки в чужбина, българките 
свързват исканията си с целите на културния ренесанс, подчиняват дейността 
на своите организации на по-висшите общонародни ценности -  укрепване на 
националното самосъзнание и освобождаване на "святото отечество". Й.Дай
мел застъпва тезата, че българката участва в култивирането на националното 
спасение предимно индиректно, най-вече чрез своите специфични женски 
добродетели. Големите революционери са мъже, на които "патриотичните" жени 
в най-добрия случай само сътрудничат.

Авторката не отрича съществения принос на женските съюзи за духовното 
издигане на българските момичета и жени. Много от българките престават да 
се задоволяват единствено с грижите за домакинството и се стремят да станат 
обществено активни. Някои от тях започват да се изявяват и професионално, 
главно като учителки. На практика обаче жените остават ограничени. Тяхното 
образование и участие в обществения живот е желателно само дотолкова, 
доколкото не противоречи на естественото "предназначение" на жената като 
майка, съпруга и домакиня. Българките остават изолирани от политическата, 
респ. мъжката публичност. Техните публични прояви се изчерпват със сбирките 
на женските съюзи и салони. Възприело националните идеали и традиционните
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религиозни ценности българското женско движение по време на Възраждането, 
по мнението на Й.Даймел, все още не е достатъчно еманципирано, за да пре
следва политически (феминистични) цели.

Втората глава от първата част на монографията е посветена на положението 
на българката в буржоазното общество и на развитието на женските организа
ции през периода 1878-1945 г. Й.Даймел обръща внимание на факта, че след 
образуването на така жадуваната национална държава в България се наблюда
ва процес на реставрация на патриархалните норми. Политическото и граждан
ското неравноправие на българските жени се кодифицира с Търновската консти
туция. Приети са и редица други рестриктивни нормативни актове, които дискри- 
минират жената по отношение на образованието, професионалната реализация 
и пр. Продължаващото действие на обичайното наследствено право утвърждава 
нейната икономическа неравнопоставеност с мъжете.

Според Й.Даймел движението за женски права в България води началото 
си от края на XIX в. Тогава се появяват и първите женски списания, пропаганди
ращи идеите за равноправие. Най-напред се поставят искания за премахване 
на дискриминационните ограничения в образованието. Благодарение на жен
ското движение на българките е разрешено да следват във висшите учебни 
заведения, за момичетата се създават професионални училища, средното им 
образование се изравнява с това на момчетата, представителките на интелиген
цията получават възможност за професионална реализация и пр.

От средата на 20-те години женските организации започват да издигат иска
ния за политически и избирателни права. Техните усилия се овенчават с успех 
през 1936 г., когато българските жени за първи път са допуснати до общинските 
избори. Й.Даймел отчита, че този успех е само частичен, тъй като предоставе
ното избирателно право е придружено от редица дискриминационни условия. 
Въпреки това тя смята, че до средата на 40-те години женското движение е 
важен елемент и мотор на модернизацията на обществото. Българските жени 
започват да изказват открито мнението си и да настояват за своите права в 
почти всички сфери на живота.

За разлика от Възраждането, след Освобождението женското движение не е 
подчинено на. общи цели, а е плуралистично. В началото на XX в. е направен 
опит за обединение на отделните организации в Български женски съюз (БЖС). 
Още от самото начало обаче в съюза се развиват различни теоретични концеп
ции за решаване на женския въпрос. Първият сериозен идеологически разрив е 
между привърженичките на социалистическия и на феминистическия модел. 
Той води до разцеплението на съюза и до излизането на социалистките от него.

Социално-икономическото разслоение на българското общество и острите 
политически борби, според авторката, продължават да политизират и плурали- 
зират женското движение. Жените образуват и редица професионални сдруже
ния. БЖС далеч не е в състояние да обедини всички течения. До средата на 
40-те години обаче той се запазва като политически независима и най-много- 
бройна феминистична организация, обхващаща над 175 женски съюза. Й.Дай
мел напълно споделя мнението на българската историчка Илияна Марчева, че 
през април 1945 г. на независимото женско движение в България за десетилетия 
напред е сложен край. Тогава съюзът е заставен да приеме ръководството и 
идейната платформа на Оф.
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Третата историческа глава разглежда развитието на женския въпрос в социа
листическа България (1944-1989). Авторката се връща към теоретичните корени 
на марксизма-ленинизма, които обясняват противоречията между двата пола 
с класовия антагонизъм и формулират постулата, че еманципацията на жените 
е реална само в безкласовото общество. Маргинализирането на тези противоре
чия оставя нерешени редица проблеми както в теорията, така и в практиката.

Й.Даймел споделя мнението, че "марксическият феминизъм" е "фалоцентри- 
чен" и схваща освобождението на жената като подражание на мъжките прин
ципи. Той формира идеала за "супержената", към чийто патриархален образ на 
майка, съпруга и домакиня се прибавят още задълженията на работничка и 
обществено активна гражданка. Традиционните роли на половете остават почти 
неизменни, грижите за семейството продължават да бъдат приоритет на жена
та, нейният частен и обществен живот прерастват в едно цяло. При това еманци
пацията се превръща в управляван отгоре процес, грижата за който поема 
социалистическата държава.

Авторката подлага на обстоен анализ членовете от конституцията, гаранти
ращи еманципацията на българката при социализма. Тя признава факта, че 
конституцията от 1947 г. окончателно предоставя на българските жени всеобщо 
пасивно и активно избирателно право, за първи път ги признава за пълноценни 
и равноправни граждани на страната. Същевременно, по мнението на Й.Даймел, 
конституцията фиксира патерналистичните задължения на държавата към 
жената, брака и семейството, постулира, че правото на труд е решаващо за 
еманципацията.

Активното въвличане на българките в трудовия процес се обяснява с икономи
ческия детерминизъм на марксистко-ленинската идеология и с необходимостта 
от работна ръка за ускорената индустриализация. Основната причина за екс
плоатацията на женската работна сила обаче, според авторката, е икономичес
ката принуда. С пълно основание тя твърди, че без доходите на жените е било 
немислимо да се осигури дори и минималният жизнен стандарт за семейството.

Проследявайки женското участие в производството, Й.Даймел привежда 
систематизирани данни за периода 1960-1985 г., когато резултатите от уско
рените темпове на индустриализация вече са налице. През този период учас
тието на женското население в стопанството нараства от 33,5 % на 50,2 %. 
Към края на периода в България почти няма неработещи жени. Със статисти
чески данни авторката доказва, че въпреки по-високото си равнище на образо
вание, българките са подложени на професионална сегрегация. Голяма част 
от тях работят при много тежки трудови условия, без да се съблюдават необхо
димите хигиенни и ергономични норми. Авторката обръща внимание и на демо
графските последици от трудовата ангажираност на жената. С конкретни цифри 
тя показва, че въпреки съществуващото законодателство в защита на майката 
и детето, и наложените административни ограничения процентно абортите са 
повече от ражданията.

Най-подробни сведения Й.Даймел предлага за участието на българските 
жени в политическия живот. Тя проследява процеса на етатизация и формализи
ране на организираното женско движение, на което е вменено като основна 
цел да мобилизира българските жени за изграждане на социалистическото 
общество. Особено интересни сведенията са обобщени в таблиците за процент
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ното участие на жените в обществените организации, Народното събрание, 
народните съвети, в БКП и в ЦК на БКП. Те нагледно показват, че въпреки 
кодифицираното равноправие между двата пола, българката не е включена 
пълноценно в политическия и в обществения живот на страната. Докато в СССР 
за жените депутатки е определена квота от една трета, в българското Народно
то събрание тяхното представителство и през 80-те години не надминава 
21 %. Жените не съставляват и една трета от членската маса на БКП. Присъст
вието на българките във висшите органи на държавната и партийната власт е 
повече от скромно. В труда е обърнато внимание и на нарасналата политическа 
активност на българката и по-специално на някои представителки на интелиген
цията във възникналите към края на 80-те години неформални организации.

Втората част от монографията на Й.Даймел представлява политолого- социо
логическо изследване върху изменилите се позиции на българските жени след 
1989 г. Тук са приложени и специфичните методи за подобен род проучвания. 
Освен от печатните източници ценна информация е извлечена чрез анкети и 
интервюта с известни личности на публичния живот в България. За много от 
интервюираните представителки от новия политически елит Й.Даймел дава 
сполучливи характеристики, но отделни параграфи посвещава само на първата 
жена вицепрезидент -  Блага Димитрова и на единствената досега българска 
министър-председателка -  Ренета Инджова.

Във втората част са обособени три основни проблемни акцента -  безработи
цата сред жените, настъпилите промени в позициите на българката в семейство
то и в обществото, и участието й в политическия живот. В тази част протичащите 
в страната политически и социално-икономически процеси са изложени много 
по-плътно. Тук авторката предлага и убедителни преценки за редица събития 
от нашата съвременност, които досега не са били обект на безпристрастен 
научен анализ.

На първо място вниманието на изследователката се насочва към най-тежката 
за населението последица от трансформацията на стопанската система -  
масовата безработица. Поради своите по-големи ангажименти към семейството 
и особено към децата жените се дискриминират от работодателите. В моногра
фията са показани причините за масовите съкращения, внимателно са анализи
рани показателите, определящи характерния облик на безработицата сред 
жените -  семейно положение, възраст, професионално-браншова ориентация 
и пр. Въз основа на систематизираните статистически данни авторката разкрива 
редица обезпокояващи тенденции като високия процент на останалите без 
работа самотни майки и жени със специално и с виеше образование. Авторката 
установява, че дори и в стремежа си към самостоятелна стопанска изява жени
те са в по-неизгодна материална и финансова изходна позиция от мъжете. 
Въпреки всичко тя вижда единствения изход от кризата в отказа на жената от 
патерналистичното покровителство на държавата, в разгръщането на самоини- 
циатива и в развитието на собствени идеи.

Във втората глава от втората част Й.Даймел се спира също така на извън
редно широк кръг от проблеми, които характеризират промените в статута на 
българката както в семейството, така и в обществото. Тук тя се спира на другите 
негативни социални последици от трансформацията, като растящата бедност, 
ниските доходи и храненето под допустимия екзистенц минимум, растящата

263



проституция, ширещата се нищета сред ромското население и пр.
Според авторката, българското общество винаги се е намирало под влиянието 

на два семейни модела -  европейският, където отношенията между членовете 
на фамилията са по-демократични, и ориенталският, в който доминират тради
ционните патриархални структури, отреждащи на жената подчинено положение. 
Й.Даймел с огорчение констатира, че в резултат на променените социо-културни 
условия след 1989 г. отново се наблюдава връщане към традиционния патриар
хален фамилен модел. Тя обръща внимание на насилието в семейството, на 
изострящите се демографски проблеми, на съществуващото неравенство меж
ду двата пола във фамилните права и задължения.

Третата, най-голяма по обем глава от втора част е посветена на ролята на 
българката в процеса на формиране на новия политически елит. Тя детайлно 
проследява участието на жените в демократичните избори. Тук авторката пред
лага на читателите списъци с имената и данните на всички жени, кандидатирали 
се и избрани за депутатки в Народното събрание. От направения анализ се 
вижда, че в много малко от парламентарните кандидатури жените са на първо 
място, което намалява и техните реални шансове да бъдат избрани. В резултат 
процентното участие на жените в демократичния парламент значително изо
става от достигнатото равнище през 80-те години.

В последната глава от своето изследване Й.Даймел отделя внимание на 
участието на жените в цялостния политически живот на страната и в неправител
ствените организации. Тя търси отговор на въпроса какъв е рейтингът на изяве
ните жени в политиката и как общественото мнение възприема политическата 
активност на българката. Авторката продължава своите задълбочени изводи 
и в заключението на монографията. Тя извежда най-острите проблеми, външни
те и вътрешните противодействия, с които се сблъсква жената в стремежа си 
към самоизява в посттоталитарна България, опитва се даде и някои рационални 
съвети за тяхното преодоляване.

Като всяка обемна работа и настоящото изследване не е лишено от малки 
недостатъци. На много места в изложението има повторения. При повече ана
лози с женското движение и в други страни много от констатациите на авторката 
биха звучали още по-убедително. Допуснати са и няколко дребни фактологичес- 
ки грешки, отнасящи се до хронологията на някои исторически събития. Посоче
ните малки слабости обаче съвсем не влияят на общото отлично впечатление, 
което работата оставя у читателя.

Със своя многоаспектен и изчерпателен труд върху една актуална, важна и 
слабо проучена проблематика Й.Даймел бележи безспорно научно постижение. 
Приложените съвременни методи на изследване и интердисциплинарният под
ход предлагат своеобразен еталон за българските автори, които работят върху 
подобни комплексни теми. Книгата на Й.Даймел съдържа богат фактологически 
материал, задълбочени анализи и изводи, поставя и дава отговор на много 
въпроси. С тези си достойнства тя предизвиква интерес не само сред специа
листите, но и сред широката читателска публика. В заключение може само да 
се пожелае това първо по рода си, цялостно историко-социологическо проучва
не за българската жена да се преведе и издаде в България.

Г о с п о д и н к а  Н и к о в а
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Преглед

ТЕМАТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО 
НА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"

На 26 февруари 1999 г. в София бе про
ведена тематична конференция, посвете
на на 120-годишнината от рождението на 
Ал.Стамболийски, организирана от 
БЗНС-Народен съюз с подкрепата на 
фондация "Ханс Зайдел" и фондация "XXI 
век" Стара Загора. Гости на конференци
ята бяха д-р Анастасия Димитрова-Мозер, 
главен секретар на БЗНС и съпредседа- 
тел на коалицията Народен съюз, Весе
лин Методиев, заместник министър-пред
седател и министър на просветата, Алек
сандър Джеров, зам.-председател на На
родното събрание, дейци, ветерани и мла
ди членове на БЗНС, сред които Милан 
Дренчев, М.Стамболийска, М.Дупарино- 
ва и др. Конференцията беше ръководе
на от Моньо Христов, секретар по идей
но-просветната дейност към ПП на БЗНС 
и от ст.н.с. д-р Лизбет Любенова от Инс
титута по история към БАН.

В приветственото си слово д-р А.Мозер 
изтъкна връзката между темата на кон
ференцията и борбата за реализация на 
идеята за обединение на българския на
род в името на демокрацията. "БЗНС -  
каза тя -  възникна и се разви в името на 
правата на българския труженик". А.Мо
зер подчерта както националния характер 
на програмата на БЗНС, така и борбата 
на Съюза за демокрация в миналото и 
настоящето. Тя отбеляза значимостта на 
идеята на Стамболийски за Съединени ев
ропейски щати и непреходната валидност 
на схващането му, че конфликтите меж

ду държавите трябва да се решават на 
масата на преговорите.

Конференцията бе приветствана от 
В.Методиев в качеството му на предста
вител на Демократическата партия, коа
лиционен партньор на БЗНС в Народен съ
юз. Той говори за традицията и приемст
веността в коалирането между земедел
ци и демократи в модерната българска ис
тория. Според Методиев без познанието 
на делото на Стамболийски, създател на 
една класическа българска идеология, не 
може да бъде разбрана и осмислена по
литическата история на България.

В доклада "Антивоенната дейност на 
Ал.Стамболийски", изнесен от проф. д-р 
Любомир Огнянов, земеделският лидер 
бе характеризиран като безкомпромисен 
противник на войната и убеден привърже
ник на мирните решения на спорните въп
роси между народите, в т.ч. и на българ
ския национален въпрос. Отбелязано бе
ше, че идеята за мирно решаване на спо
ровете е намерила място в книгата на 
Стамболийски "Политически партии или 
съсловни организации". Тази идея е била 
ръководна за земеделския водач по вре
ме на войните 1912-1918 г. Проф.Огнянов 
напомни за конфликта на Стамболийски 
с Фердинанд от 1915 г. като пример за 
лична смелост и непоколебимо миролю
бив. След влизането на България в Пър
вата световна война Стамболийски пре
поръчва да се потърсят пътища за задо
воляване на справедливите искания на
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България. В заключение докладчикът по
сочи значението на антивоенната дейност 
на Стамболийски за политическата му ка
риера, като отбеляза, че тя му е спечели
ла голяма популярност сред масите и го 
е направила един от най-влиятелните 
следвоенни български политици.

В дискусията по доклада на проф.Ог- 
нянов с участници А.Николов, М.Дренчев, 
Л.Любенова и др. се говори за симпатии
те на Стамболийски към Съглашението, 
недоминиращи над антивоенната му по
зиция, и за реалистичното му виждане, че 
националното обединение може да бъде 
дело не на едно, а на няколко поколения 
българи.

"Ал.Стамболийски -  хуманист и демок
рат" бе темата на доклада на проф. д-р 
Димитрина Петрова. Тя разкри връзката 
между политическите възгледи на Стам
болийски и идеалите на Земеделския съ
юз за народовластие с парламентарно уп
равление, за изграждане на трудово-коо
перативен строй, като основа на средна
та класа, за общество без крещящото со
циално неравенство. Осветлени бяха от
ношенията на премиера Стамболийски с 
цар Борис III, ВМРО, Междусъюзническа
та комисия и опозицията. Изтъкнати бяха 
примери за хуманното отношение на 
Стамболийски към негови врагове и за са- 
монадеяното му лековерие към сигнали
те за готвения преврат. Авторката напра
ви извода, че демократичната програма 
на БЗНС не е могла да се реализира. Спо
ред проф.Петрова 9 юни 1923 г. е не само 
антиконституционен акт, но и тежък удар 
върху парламентарната демокрация. От
белязвайки тези отрицателни политичес
ки последствия от преврата, тя постави 
акцент върху друга негова последица, че 
9 юни е сложил началото на десетилетно 
противопоставяне в обществото.

Обсъждането на доклада, в което учас
тваха В.Василев (ЗМС), Димова, М.Стам- 
болийска, А.Мозер и Д.Петрова се съсре
доточи около противоположните и взаим- 
ноизключващи се оценки за самостоятел
ното управление на БЗНС. Припомнени бя
ха демократичните идеи на земеделците 
в областта на образованието. Засегнат бе
ше и въпросът за представянето на земе

делското управление в учебниците по ис
тория.

Ст.н.с. д-р Стойчо Грънчаров изнесе 
доклад за управленския стил на Ал.Стам
болийски, в който изказа мнения, разли
чаващи се от тези на другите участници. 
Той говори за личните качества на Стам
болийски -  прямота, прироДно простоду
шие, искреност, доверчивост, самоувере
ност и др. Като припомни възгледите на 
Стамболийски за селяните, за съсловно
то деление, за властта ученият ги окачес
тви като разбираеми за масите, но изра
зи мисълта, че прилагането им е можело 
да ги направи опасни за обществото. Док
ладчикът констатира, че провежданите от 
земеделското правителство реформи са 
съобразени с програмата на БЗНС, но не 
и с конституцията. Практиката за отчита
не на дейността на правителството пред 
партийните конгреси на Земеделския съ
юз бе преценена като стремеж за слива
не на партията с държавата. Авторът из
ложи становището си за засилването през 
1923 г. на процеса на болшевизация на 
Съюза и на тенденцията към диктатура.

Участниците в дискусията по доклада 
за управленския стил на Стамболийски -  
М.Дренчев, доц.Китов, Димова изразиха 
несъгласие с оценките на Ст.Грънчаров. 
Те изтъкнаха успехите на земеделското 
управление в областта на външната по
литика и застанаха на позицията, че при 
оценката на управлението на Земеделс
кия съюз трябва да се отчитат и условия
та, при които е действало земеделското 
правителство.

Следващият доклад беше изнесен от 
проф. д-р Йозев Коларж. Темата бе "Че
хословашката дипломация и правителст
вото на Ал.Стамболийски". Д-р Коларж го
вори за упованията на Стамболийски на 
чехословашките политици и държавници 
и надеждите му те да помогнат на Бълга
рия да излезе от международната изола
ция в годините след войната. Разкрито бе 
отношението на чехословашката дипло
мация и общество към Стамболийски. 
Разказано бе и за посещението му в Пра
га. Изводът бе, че Стамболийски не е ус
пял да привлече Чехословакия за посред
ник за подобряване на отношенията меж
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ду България и Кралството на сърби, хър
вати и словенци.

При обсъждането на доклада А.Мозер 
изрази несъгласие с някои твърдения на 
докладчика и изтъкна, че винаги има пол
за от дипломатически диалог и връзки.

Ст.н.с. д-р В.Василев говори на тема 
"Ал.Стамболийски и Комитетът за селска 
диктатура". Той обърна внимание на слож
ните отношения между земеделското пра
вителство и ВМРО и на предпоставките 
довели до създаването на Комитета за 
селска диктатура, отбеляза имената на 
членовете му и възгледите им.

К.Йосифов изнесе доклад на тема "Пар
ламентарните уроци на Ал.Стамболийс
ки". Младият докладчик проследи изяви
те на земеделския лидер в Петото вели
ко народно събрание, заседавало през 
1911 г., като открои изключителната му 
активност при дебатите, проявите му ка

то конституционалист и противник на раз
ширяването на прерогативите на царя.

В своя доклад "Превратът срещу каби
нета на Стамболийски и БКП" гл.асистент 
в СУ "Св.Кл.Охридски" Валери Колев нап
рави критичен анализ на позицията на ръ
ководството на комунистическата партия 
спрямо преврата на 9 юни 1923 г. Според 
него то е знаело за готвения преврат. По
сочени бяха факти, показващи, че след не
го на много места редовите комунисти са 
действали съвместно със земеделците 
срещу узурпаторите на властта в разрез 
с директивата на ръководството на БКП.

Тематичната конференция бе закрита 
от д-р А.Димитрова-Мозер, която изтък
на, че с този форум се поставя началото 
на дискусията за демократичната същ
ност на БЗНС.

Р у м я н а  П ъ р в а н о в а
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Im memoriam

ПРОф. Д.И.Н. ХРИСТО ДАНОВ

На 28 януари 1999 г. почина доайенът на българската наука за класическа древност 
и история и култура на Древна Тракия и траките проф. д.и.н. Христо Милошеа Данов.

Проф. Данов е роден на 2 юли 1908 г. в Пловдив. Той произхожда от рода на голе
мия възрожденски просветител и книгоиздател Христо Г.Данов. След завършване на 
класическата гимназия в Пловдив през 1927 г., той продължава образованието си във 
Виенския университет, където изучава класическа филология и история на стария свят. 
През 1932 г. защитава с успех докторат по философия, посветен на гръцките надписи 
от западнопонтийските колонии Томи и Калатис. След завръщането си в България 
Христо Данов започва работа в "Античен отдел" на Народния археологически музей в 
София, а след специализации в Италия и франция (при проф. Шарл Пикар) и своята 
университетска кариера. В началото той е избран за асистент в катедрата по гръцки 
език и литература в СУ "Климент Охридски", с ръководител проф. Александър Бала- 
банов, а по-късно е асистент в катедрата по стара история при тогавашния Историко- 
филологичен факултет, която се ръководни от академик Гаврил Кацаров. Между 1941 
и 1946 г. последователно е избиран за извънреден, после за редовен доцент и профе
сор по история на. Стария свят във философско-историческия факултет. От 1960 до 
1975 г. проф.Данов е ръководител на тази катедра.

През около четиредесетгодишната си преподавателска дейност проф.Данов под
готвя няколко поколения български историци. Не по-малко сериозни са и приносите 
му в научната му кариера. Той безспорно е изтъкнат познавач на древността и това е 
видно от публикуваните около 600 оригинални изследвания -  монографии, студии, 
статии и доклади, изнесени на многобройни научни конгреси и симпозиуми у нас и в 
чужбина. Основните му научни интереси бяха насочени към изворознанието, социал
но-икономическата, политическата и културната история на Древна Тракия и траките. 
През 1969 г. бе издаден обобщаващият му труд "Древна Тракия", чийто допълнен и 
преработен текст, под заглавието "Altthrakien" е публикуван и от престижното специа
лизирано издателство Walter de Gruyter, Berlin, 1976. 496 c. Съвсем логично последва 
и продължението на това изследване под наслов "Die Thraker auf dem Osbalkan von der 
Hellenistischen Zeit bis zur Gründung Konstantinopels" в том II. 7.1. от поредицата "Aufstieg 
und Niedergung der Römischen. Welt, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1979.

Всеобхватните му познания в областта на античната история получават голямо меж
дународно признание и проф. Хр.Данов често беше предпочитан автор в най-реноми- 
раните енциклопедии и справочници, посветени на древността -  "Pauly-Wisisowa's 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft"., "Der Kleine Pauly".

През 1974 г. проф.Данов бе избран за член-кореспондент на Австрийската акаде
мия на науките, а от 1982 г. и на Германския археологичен институт. Удостоен е с 
престижната Хердерова награда през 1975 г. Той е кавалер на високия български 
орден "Св. св. Кирил и Методий" I степен.

Като високо уважаван учен проф.Данов бе и сред съорганизаторите и основните 
докладчици на четири международни конгреса по тракология, проведени в София -
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1972 г., Букурещ -  1976 г., Виена -  1980 г. и Ротердам -  1984 г. През 1985 г. многоб- 
ройните му колеги и признателни ученици подготвиха и публикуваха в негова чест 
голям сборник, който съдържа 66 статии-изследвания върху тракийската и класичес
ката древност. Деведесетгодишнината на проф. Хр.Данов бе тържествено чествана 
на 2 юли 1998 г. в зала № 1 на СУ "Св. Климент Охридски". Бяха издадени подбрани 
статии на юбиляря под наслов "Тракийско изворознание", В.Търново, 1998. 267 с., про
учвания, които остават класически в тракологията. В края на 1998 г. Институтът по 
тракология и Нов български университет, департамент "Общество и култура на Сре- 
диземноморието" издадоха в поредицата Thracia 12, 25 статии, написани от негови 
колеги и ученици от Германия Австрия, Полша, Чехия, Югославия и България.

Несъмнено всички ние, неговите ученици и колеги, дължим немалко на проф. Хрис
то Данов като учен и преподавател. Затова и прекланяме глава пред светлата му 
памет.

К и р и л  Й о р д а н о в
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ПРОф. Д.И.Н. СТАЙКО ТРИФОНОВ

Трудно ми е да говоря за проф. д.и.н. Стайко Трифонов в минало време, защото 
само преди малко повече от месец той навърши 50 години, една възраст, която и в 
житейски, и в научен план се приема за зряла. И вместо да честитят един щастлив 
юбилей, настоящите редове трябва да отбележат неговата ранна и внезапна смърт. 
Той почина на 11 март 1999 г. след кратко и мъчително боледуване, само няколко 
седмици след новината за сполетялата го страшна болест. Без време си отиде един 
от най-изтъкнатите и продуктивни изследователи и преподаватели гю нова българска 
история, извоювал приживе достойно място в историческата наука.

Проф. д.и.н. Стайко Трифонов е роден на 3 февруари 1949 г. в с. Търговище, Сли
венско. Без да е възпитан в потомствена интелектуална среда той израства, благода
рение на своето трудолюбие, талант и силна мотивация за творчески труд в авторите
тен специалист по нова българска история и вещ познавач на българския национален 
въпрос и историята на тракийските българи. През 1971 г. завършва специалност "Ис
тория" в Софийския университет "Св. Климент Охридски", където през 1973 г,, започва 
работа като асистент по нова българска история.

Темата, с която поема пътя на професионален историк, е новаторска -  тракийският 
въпрос. Тя остава и неговото голямо творческо пристрастие. През 1979 г. Стайко Три
фонов защитава дисертация (наричана тогава "кандидатска") на тема: "Българското 
националноосвободително движение в Тракия 1919-1926 г.", която прераства и в пър
вата му книга: "Българското националноосвободително движение в Тракия 1919-1934." 
В нея той разглежда събития, които до този момент не са били обект на изследване от 
българската историческа наука. Авторът проследява етапите, през които минават бор
бите на тракийските българи за оцеляване и разрешаване на тракийския въпрос след 
Първата световна война, и изгражда цялостна картина на движението. Той не се огра
ничава само с въоръжените изяви, а разкрива дейността както на националноосвобо- 
дителните организации, така и на тракийската емиграция в България. Още тук проли
чава характерният за Стайко Трифонов изследователски стил -  привличане на маща
бен по количество и разнообразен по произход изворов материал, в голямата си част 
непубликуван дотогава, прецизност при работа с изворите, аналитично и критично 
мислене, яснота и мотивираност на изводите.

В следващата си книга, "Антантата в Тракия" Стайко Трифонов продължава започ
натата тема от друг ъгъл, като съсредоточава вниманието си върху многоаспектното 
изясняване на един от най-критичните и наситени със събития моменти в историята на 
Тракия. Неговата трета книга: "Тракия. Административна уредба, политически и сто
пански живот (1912-1915)." е отново първа по рода си в тематиката. В нея авторът 
подробно проследява изграждането на българските държавни и национални институ
ции в освободената и присъединена към Егьлгария Западна Тракия, анализира причи
ните за успехите и пораженията на българската национална идея в Тракия.

И трите изследвания заслужено получават признанието и високата оценка на исто
рическата критика. По мнението на специалистите, макар и пръв пробив в една слабо 
разработена област, те се отличават с изчерпателност на българската изворова база, 
пълнота и обективност на изложението, зрялост в осмислянето на историческия про
цес.

Изследователските занимания на Стайко Трифонов са центрирани върху различни

Исторически преглед, кн. 1-2/1999



те аспекти и етапи на българския национален въпрос в ново и най-ново време. Свиде
телство за това са не само монографичните му проучвания, а и многобройните статии 
и студии, публикувани в научния периодичен печат, в тематични сборници и годишни
ци.

Въпреки че заглавията на основните съчинения на Стайко Трифонов съдържат в 
себе си името "Тракия" или "тракийски", те не се ограничават в привидно тесните рам
ки на заявената тематика. В тях личи завидна осведоменост по проблемите на новата 
българска и балканска история, предпочитание към многопластов анализ на събития
та в тяхната приемственост и широк исторически контекст.

Задълбочените научни интереси на проф. Трифонов и солидната му подготовка в 
областта на новата българска история се реализираха и в поредицата документални 
издания, подготвени в сътрудничество с проф. Величко Георгиев. В резултат на съв
местните им изследователски усилия се появиха документалните сборници: "Екзарх 
Български Йосиф. Писма и доклади". София, 1994; "Гръцката и сръбската пропаганда 
в Македония (края на XIX -  началото на XX век)". София, 1995; "Покръстването на 
българите мохамедани 1912-1913 г. (Документи)". София, 1995 г. "Македония и Тра
кия в борба за свобода (Документи)". София, 1995; "История на българите в докумен
ти." Т. I—II. София, 1995-1997. Това беше колосален труд, който изискваше не само 
научни познания и опит, но и търпение, енергия и упоритост, каквито Стайко Трифонов 
безспорно притежаваше. Огромното (измерено в хиляди страници) богатство от доку
ментални извори, повечето от които се публикуват за първи път, е обработено и пред
ложено на специализираната и широката публика. Особено внимание заслужава пос
ледното издание, което очертава възможно най-пълно и обективно живота на бълга
рите в ново време в документи. (Заглавието му, обаче, с право може да се отнесе към 
логиката и концепцията и на останалите.) Именно на българите, а не само на държа
вата и институциите в нея, при това на всички българи, от цялата етническа територия. 
Затова и първият том от планираната четиритомна поредица в две отделни части 
проследява паралелните процеси на развитие на българската нация във и извън гра
ниците на Третото българско царство от 1878 до 1912 г. -  още един оригинален при
нос в българската историческа наука. Стайко Трифонов вярваше, че в творческия про
цес първо трябва да бъдат оставени да говорят автентичните извори, а след това да 
даде авторската си версия на историята. Уви, той така и не успя да завърши своя дял 
от амбициозното дело, с което се беше захванал. Нереализиран остана и проектът му 
да напише "История на Тракия в ново време", за която беше прегледал и събрал неве
роятно количество документален материал.

Книгите му имаха трудна съдба -  в различно време и по различни причини. Стайко 
Трифонов се занимаваше изследователски с теми, които създават конфликти на авто
рите си във всяка конюнктура, тъй като неизменно отекват в още актуалните пробле
ми на деня. Изследванията му за Тракия излязоха години след написването им, за
държани за печат по конюнктурни причини. Оспорвани бяха и учебникът по нова исто
рия на България, който той издаде самостоятелно през 1991 г, както и някои от тезите 
в подготвения от него раздел в учебника по история на България (Издателство "Отво
рено общество", София, 1996). С "ходене по мъките", този път от финансов характер, 
беше свързано и публикуването на документалните поредици. Стайко Трифонов с тър
пение и оптимизъм преодоляваше пречките и продължаваше да намира смисъл, удо
волствие и отмора в науката и преди всичко в работата в архивите. Споделяше ра
достта си, когато откриеше някой нов документ, който дава допълнителен щрих на 
вече оформилата се идея или подсказва нова нишка в диренията му.

Паралелно със своите научни изследвания (всъщност негова първа професионална 
задача) беше преподавателската му дейност в Историческия факултет на Софийския 
университет. В продължение на четвърт век, изминавайки пътя от асистент до профе
сор, Стайко Трифонов се срещна с хиляди студенти, на които с всеотдайност предава
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ше своите обширни знания, стремеше се да им внуши интерес и любов към българска
та история, вярност към историческия факт, уважение и професионално отношение 
към достиженията на българската историография. Той имаше и своите аспиранти, ко
ито вещо насочваше към сложните проблеми от историята на българската нация и 
насърчаваше увереността им в търсене на истината за нейните върхове и крушения.

Стайко Трифонов беше и ентусиазиран популяризатор на историческото познание. 
Като секретар на Българското историческо дружество, а по-късно и като председател 
на Тракийския научен институт той организираше множество научни конференции и 
сесии из цялата страна по проблемите на българската история и българския национа
лен въпрос. В тях той привличаше утвърдени специалисти, но даваше път и на по- 
младите, но вече заявили своето талантливо присъствие в историческата наука изс
ледователи. Беше убеден в необходимостта от тази научна и родолюбива дейност. 
Професионалната, предимно учителска аудитория, както и широката публика му го 
доказваха с интереса и признателността си.

Много енергия и време Стайко Трифонов отдели на възраждането на Организация
та на Тракийските културно-просветни дружества. Като неин заместник-председател 
той прояви умения на организатор и общественик с чувство за баланс и трезва пре
ценка на събитията и направи немалко за нейното съхранение и развитие.

Стайко Трифонов беше човек с открит и почтен характер. Имаиле ясни позиции, 
които отстояваше, без да се притеснява, че това може да го направи непопулярен, без 
да приема противниците си за врагове. След всяко житейско и професионално пре
междие се втурваше към работата си. Много трудно той понесе ранната и нелепа 
смърт на своята съпруга и наша колега-историк Бойка Василева, която си отиде преди 
по-малко от година. През последните месеци той често поглеждаше назад във вре
мето, правеше равносметка на отминалото. Грижеше се за двамата си сина и семейс
твото си. Изпълняваше съвестно задълженията си на преподавател по нова българска 
история в Историческия факултет на Софийския унивеситет, продължаваше да прави 
планове за бъдещите си книги. И тъкмо когато отново започна да работи с присъщата 
му ритмичност и енергия, неговият творчески и жизнен път прекъсна ненадейно.

Стайко Трифонов остави след себе си впечатляващо научно наследство от моног
рафии, студии, статии и документални издания, които със своята пълнота, задълбоче- 
ност и концептуални приноси му отреждат трайно място в историографията по нова 
българска история. За онези, които го познаваха, той ще остане един честен човек, 
добронамерен колега, отдаден на науката изследовател и ерудиран преподавател. 
Да го запомним такъв.

В а н я  С т о я н о в а
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