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ДОЦЕНТ Д-Р СТОЯН ТАНЕВ НА 80 ГОДИНИ
Юбилеят на доц. д-р Стоян Танев е подходящ повод да отбележим неговите изследователски приноси за развитието на българската историческа
наука, а също така и за възникването и утвърждаването на катедра „История и
археология“ в Шуменския университет. Научните публикации на доц. Танев
заслужено трябва да бъдат посочени като образец за задълбочена и добросъвестна изследователска работа. Още повече, че в нашето съвремие, в което
преобладават повърхностни разработки, използващи обаче гръмки наукообразни фрази, взети наготово от всевъзможни чужди и български автори,
детайлното вглеждане в оригиналните исторически извори, както и вещината,
с която доц. Танев прави интерпретация на историографията по съответната
тема, е все по-голяма рядкост. Рядкост също става и честността да се застане
пред студентите като преподавател, носещ знание, а не като търговец, раздаващ дипломи. За радост доц. Танев е вдъхновяващо изключение от съвременните тенденции и успя да съхрани през годините своята честност и всеотдайност, скрепени с необходимата доза мъдрост.
Богатият жизнен и творчески път на доц. Танев е представен обстойно
от проф. д.и.н. Цветана Павловска и доц. д-р Диана Радойнова в сборника с
научни изследвания, посветени на неговата 70-годишнина1. Затова настоящият кратък увод ще се насочи към основните моменти от неговата научна дейност, както и към научните му приноси през последното десетилетие.
Доц. Танев се изгражда като специалист по съвременна българска история във Философско-историческия факултет на Софийския университет,
където от 1954 до 1959 г. е студент, а през 1962 г. е назначен за асистент. Той
прави първата голяма стъпка в научното си развитие в началото на 70-те години. Неговата дисертация за научната степен „кандидат на историческите
науки“ („доктор по история“) е посветена на българо-съветските отношения
през периода 1944 – 1947 г. Защитена е през 1973 г. Две години преди да бъде
официалната защита тя е публикувана като монография, която получава положителни рецензии от специалистите. Още в дисертацията изпъква стремежът
на доц. Танев не само да провежда изследвания, издържани в аналитичен и
критичен дух, но и да подплатява своите изводи и интерпретации с внимателен прочит на архивните източници и съществуващите научни изследвания.
Доц. Танев се хабилитира като доцент в научния съвет на Историческия
факултет на Софийския университет през 1977 г. с изследване, посветено на
Историкии. Т. ІІ. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р
Стоян Танев. Шумен, 2007, 943 с.
1
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българо-чилийските отношения (1954 – 1973). В този научен труд той използва широка изворова база – документи от Централния държавен архив, текущи
архиви на български министерства, ведомства и други, оригинални чилийски
документи, периодичен печат и публикувани научни изследвания. Поради отказ да получи достъп до архивни документи за българо-кубинските отношения (1959 – 1979) тази тема остава нереализирана.
Важна роля за научното израстване и развитие на доц. Танев изиграват специализациите в Московския държавен университет (септември 1971 –
януари 1972 г.) и в Хаванския университет през 1984 г. Същевременно той
взема участие в работата на международни научни конференции в Москва
и Тбилиси (СССР), Варшава, Торун и Катовице (Полша), Прага, Оломоуц и
Братислава (Чехословакия), Берлин (Германия) и Хавана (Куба).
През 90-те години на ХХ век преподавателската дейност на доц. Танев
продължава в Кърджали и в Шумен. От 1991 до средата на 1996 г. той е директор на Полувисшия педагогически институт в Кърджали. По време на неговото
ръководство Институтът става филиал на Пловдивския университет и по този
начин студентите, завършващи в Кърджали придобиват висше образование.
През 1996 г. доц. Танев постъпва на работа в Шуменския университет.
До 1999 г. той е ръководител на катедра „История“ във Факултета по хуманитарни науки, член е на Факултетския съвет и е председател на Атестационната
комисия във факултета. Доц. Танев чете лекционните курсове по Съвременна
българска история, Етническите общности в България, Модернизация и демодернизация на съвременна България, Национализъм и толерантност в българското историческо образование и други. Той продължава преподавателската
си дейност в университета и след своето пенсиониране. По настоящем доц.
Танев води занятия със студентите по учебните дисциплини Етническите
общности в България и Историография.
Последните публикации на доц. Танев също показват добросъвестността, с която той провежда научни изследвания и могат да служат за еталон
за сериозна научна работа. Подходящ пример в тази насока е поредицата
от статии, посветена на етническите проблеми на съвременна България –
„Българите мюсюлмани – вечни мъченици на чужда държава и на своята родина“ (Минало, 2008, кн. 4, 75–96), „Помашки етнос в Република България
през ХХI век – утопия или реалност?“ (Историкии, том 6, Шумен, 2013, 232–
276), публикуваната в настоящия том „Турски историци и други чужди автори – фалшификатори на българската история“; както и статиите, разглеждащи
други въпроси от българската история – „Нова България в общоевропейския
цивилизационен процес. Отрицателни обективни и субективни фактори за
недостатъчното цивилизовано развитие на българското общество към хуманизъм и прогрес (1878-1944)“ (Историкии, том 7, Шумен, 2014, 195–220) и
„Българското историческо образование в контекста на европейския интеграционен процес: с национален облик и без космополитен чар“ (Журнал за исторически и археологически изследвания, 2015, бр. 1-2, 61–110).

Доцент д-р Стоян Танев на 80 години
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Знаейки, че „най-продължителната и вечно неотстранимата диктатура
и диктатурата на конюнктурата“2, доц. Танев прави обоснована критика както
на политиката на българската държава към етническите общности в страната,
така и на тези български и чужди автори, които, използвайки международната
и вътрешно-политическата конюнктура, допускат в своите работи антибългарски пропагандни внушения и дори открити лъжи. Правилно е и неговото
схващане, че историческото образование в България трябва да има ясно изразен национален облик. Европейската интеграция на страната не трябва да
обезценява националното обществено съзнание, националната историческа
памет и националната идентичност.
Във време на морален и духовен упадък доц. Танев продължава да е
пример за човешка и научна почтеност. От името на катедра „История и археология“ му пожелавам крепко здраве и нови творчески постижения.
2 юни 2015 г.

Доц. д-р Васил Параскевов

Интервю на доц. д-р Евгения Калинова с доц. д-р Стоян Танев – В: Историкии,
том ІІ, с. 60.
2
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КУЛТОВИТЕ ПОСТРОЙКИ
В ЕЗИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ –
ИДЕЙНО-ПРОСТРАНСТВЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ
Стела Дончева
PAGAN CULT BUILDINGS IN BULGARIA –
3-D RECONSTRUCTION
Stella Doncheva
This work is an attempt to seek spatial and material view of the pagan temple with
the means and opportunities provided by modern technology. Realization of this plan is
based on the results of archaeological studies and graphic reconstructions of its volume.
Solid foundation are architectural plans, right technical recording and space reconstructions. They are built on the laws of harmony and geometry and on the established
practice in proportional relationships and dependencies. An example of such an approach
are presented in this work graphics and three-dimensional reconstructions.

Настоящата работа е опит да се потърси пространствен и материален
изглед на езическия храм със средствата и възможностите, които предоставят съвременните технологии. Реализацията на този замисъл се основава на
резултатите от археологическите проучвания и графичните възстановки на
неговия обем. Тук остават встрани от вниманието ни различните становища
и полемики, свързани с времето на поява, етапи на изграждане и предназначение на съоръженията. Тези въпроси са детайлно и подробно представени в
многобройните изследвания по темата1.
Мавродинов, Н. Старобългарското изкуство. С., 1959, обр. 30, 38;
Миятев, К. Архитектурата в средновековна България. С., 1965, 73–75; Ваклинов,
Ст. Формиране на старобългарската култура. С., 1977, с. 98, 111–113; Овчаров,
Д. Прабългарските капища – произход и предназначение. – Векове, 2, 1983, 56–62;
Бояджиев, Ст. Архитектурата на прабългарските храмове. – В: Проблеми на прабългарската история и култура. С., 1989, 314–327; Бонев, Ст. За архитектурния облик на прабългарските езически храмове. – В: Проблеми на прабългарската история и култура. С., 1989, 329–337; Теофилов, Т. От капище към църква. – ГМСБ, 19,
1993, 73–92; Аладжов, Ж. Паметници на прабългарското езичество. С., 1999, 9–10;
Георгиев, П. Големият езически храм в Плиска. – В: Проблеми на прабългарската
история и култура. С., 1989, 338–354.
1
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Към настоящия момент са известни осем езически храма – по два в
Плиска и Преслав и по един в Мадара, Калугерица, Дръстър и Кабиюк2 (Обр.
1). Според плановото си оформление те биват две разновидности – квадратни и правоъгълни. Първите са ориентирани север-юг, а вторите изток-запад.
Всички постройки са изградени от обработени варовикови блокове, положени
в правилни редове, различаващи се по ширината на основите. Конструктивните особености на отделните съоръжения са извън нашите цели в настоящия
момент. Предложеният проект е илюстриран само от една постройка, която е
и сред най-значимите. Това е Малкият храм в Плиска (Обр. 2). Той се състои
от два вписани квадрата с еднакъв градеж и размери 18,20/18,20 м на външния
и 9,40/9,40 м на вътрешния квадрат. Разстоянието между двете основи е 3,0 м,
ширината – 1,40 м, а дълбочината на вкопаване от 2,0 до 2,20 м3. В централната част е разположен също квадратен олтар. Първоначално Малкият храм в
Плиска е бил замислен и изграден като плътен обем (Обр. 3). Този първи композиционен вариант е представен и в настоящия проект. В един по-късен етап
южната фасада е раздвижена от пристроено към нея преддверие с колонада
(Обр. 4). По план и разположение храмът в Плиска е сходен с храмовете на
огъня в Партия (I – II в. сл. Хр.) – при Хатра, Дура Европос и Кухи-Ходжа4. И
тук сградите са изградени от варовикови блокове в равни редове и се състоят
от два концентрични квадрата. Сравнителното им разглеждане е представено
в друга работа и затова няма да се спираме на него5.
От метричните анализи на плановите особености при храма в Плиска и останалите сгради се установява, че в основата на композицията стоят
геометричните зависимости на квадрата и неговите елементи – диагонали,
полудиагонали и т.н. Квадратът като единица на измерване има доказано приложение в строителната техника (Обр. 2), (Обр. 5а-д). Според Мохамед алХорезми (VIII – IX в.) единицата за измерване на площта е квадрат6. Страната
на квадрата е неговия корен, а диагоналът, умножен с полудиагонала, дава
неговата площ, т.е. страната на квадрата и неговият диагонал се установяват
с помощта на прости геометрични построения и няма нищо по-естествено от
Дончева, С. Езическите храмове – опит за архитектурно-семантичен анализ. – В: Българските земи през Средновековието (VII – XVIII в.). Т. 2. Варна, 2005,
73–93 и пос. там лит.; Иванов, Ст., Т. Тихов. Ранносредновековна сграда в земленото
укрепление при Кабиюк. – В: АОР през 2009 г. С., 2010, 454–456.
3
Михайлов. Ст. Археологически материали от Плиска. – ИАИ, 20, 1955, 71–
73, обр. 21.
4
Кошленко, Г. Культура Парфии. Москва, 1966; Rostovtzeff, М. Dura-Europos
and its art. Oxford, 1938; Пугаченкова, Г. Искусство Бактрии эпохи Кушан. Москва,
1979, с. 216, обр. 243.
5
Дончева, С. Езическите храмове, с. 80 и сл., обр. 15-17.
6
Аль-Хорезми, Мухаммад. Математические трактаты, пер. Ю. Копелович
и Б. Розенфельд. Ташкент, 1964; Бретаницкий, Л. О статусе и профессиональных
знаниях зодчих Преднего Востока XI – XVI вв. – В: Народы Азии и Африки, 1973, 6.
2

Култовите постройки в езическа България – идейно-пространствена реконструкция

17

членението на мерките в това съотношение. Дължината при построението на
плана на храмовете се определя от страната на квадрата, а общата дължина
и височина на обема се установява от диагонала на квадрата √2 (Обр. 6). И
в двата случая се образуват подобни правоъгълници от стените на четириъгълника и осмоъгълника с отношение между страните 1:√2/2 в първия и 1:1
при втория случай. Отношението между страните на правоъгълника е 1-(√21) = 2-√2 = 0,586, т.е. 1:2-√2, или 1:0,586. От разликата между страните и
полудиагоналите на квадрата се определя и дебелината на стените, при което
външният размер на четириъгълника е 3-√2=1,586. Дебелината на купола при
основата е полуразликата между диагоналите и страните на квадрата.
Тези зависимости са обобщени от т.нар. метод на „последователно увеличаващите се квадрати“. Построението тръгва от подкуполния квадрат. Неговият диагонал се проектира върху продължението на страните и след издигането на перпендикуляри от точките на пресичане се образува нова квадратна фигура. След това с радиус диагонала на новата фигура се повтаря същото
построение. Отношението между страната на всеки следващ квадрат към
страната на предходния е както диагоналът на квадрата към неговата страна,
т.е. √2/1. При двукратно построение методът дава удвояване на размерите.
Посочените отношения лежат в основата на представените графични
планови и обемни възстановки на Малкия храм в Плиска, които пък са изходната точка за триизмерния проект на сградата. Като всяка реконструкция, и
предложеният тук нов подход носи известна доза условност, която донякъде
се компенсира от завидните възможности на самия програмен продукт. Единствено съчетанието на модерния триизмерен дизайн с графично изпълнените архитектурно-конструктивни планове е пътят, водещ до изработването на
прецизна и коректна възстановка, която дава представа за нейния пространствен облик (Обр. 7).
При компютърната възстановка на обема на храма се построява първо
планът. Практически следваме пътя, по който са вървели древните строители,
но със средствата на компютърния дизайн7. След начертаването започват да се
издигат стените – ако планът е сложен, всяка една от тях се изгражда поотделно, а ако планировката на сградата е по-опростена, както е при Малкия храм
в Плиска – целият обем се изгражда едновременно. При това „строителство“
задължително се отчитат особеностите в плана като дебелина на зидовете,
разположение на входовете и т.н. Допълнителните елементи към основния
корпус на сградата като колони и арки (ако ги има) например, се предвиждат
още в началото на реконструкцията. От графичната възстановка, основана
на плановите зависимости, са изчислени височините на основния корпус на
сградата и всички останали елементи (Обр. 8).
Един от най-важните и трудоемки въпроси е изборът и изчислението на
дадения материал, който трябва да бъде нанесен (присъединен) към съответ7

Мърдок, К. 3 DS max 4. С., 2001; Мортиър, Ш. 3 DS max 5. С., 2003.
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ния обект – корпус, стена, врата, детайл. При реализацията на големи проекти
работи цял екип от специалисти и се търси най-оптималният вариант, който
да доближи максимално до реалността крайния продукт. Съществен момент в
тази насока е пресъздаването на околната среда. В настоящия проект е представена идейна възстановка, която може да бъде променяна в зависимост от
поставените цели и съществуващите податки. При наличието на достатъчно
данни за това е желателно да се търси оптималният вариант при възстановяване на пространството около обекта.
Не по-малко време и енергия изиска оживяването на цялата картина с
безкрайните възможности на различните камери и осветления. Те могат да
бъдат както изкуствени – различни според интензитета на излъчване лампи
и прожектори, така и подобни на „естествените“ (слънце и луна), поставени
в избран часови диапазон. Движението на камерата се записва на специална
лента, в която автоматично се нанасят всички кадри според зададените преди
това параметри за скоростта и траекторията на нейното придвижване. След
заснемането на целия обект отвън и отвътре се пристъпва към т.нар. рендериране, или представяне и записване, което изисква време и добър компютър,
за да се изчислят всички кадри в тяхната последователност и да бъдат преобразувани във филмова лента. Това обаче не е крайният продукт. След тази
процедура по рендериране, която може да има един или няколко етапа, в зависимост от нашето желание да заснемем повече или по-малко страни и детайли
от възстановката, се пристъпва към обединяването на всички отделни файлове в един завършен анимиран филм. Последното се осъществява с подходяща програма, която обединява всички файлове и ги преобразува в AVI-файл,
който да се стартира от всяко четящо DVD устройство. Има възможност за
използването на различните ефекти на съответната програма – добавянето на
музикален съпровод, преобразуващи ефекти при съединяването на отделните
кадри и др. Едва след всички тези, описани съвсем накратко тук, действия
работата по проекта може да се смята за завършена. Различните проблеми и
въпроси, които се решиха в целия този нелек процес по проектирането и изграждането на езическия храм, изискаха немалко време. В отделните етапи на
работа всеки елемент и детайл се изготви по десетки пъти, докато се намери
и постигне най-оптималният вариант.
Всичко това завърши с успех, защото още от самото начало се стъпи на
солидната основа на архитектурните планове, точното техническо заснемане
и обемно-пространствените възстановки, изградени върху законите на хармонията и геометрията на установени в практиката пропорционални отношения
и зависимости. Пример за подобен подход са представените в настоящата работа графични и триизмерни реконструкции. Интердисциплинарният метод,
използван при тяхната реализация, който е и същността на триизмерния дизайн, се явява надеждна основа за реализацията на множество бъдещи проекти, които могат да представят не само обеми и конструкции, но и средата с
подходящата атмосфера около тях.
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Обр. 1. Езически храмове. Планировка.
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Обр. 2. Малък храм във Вътрешния град на Плиска. План. Оразмеряване.
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Обр. 3. Малък храм в Плиска. Първи период. Графична реконструкция.

Обр. 4. Малък храм в Плиска. Втори период. Графична реконструкция.
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Обр. 5а. Голям храм в Плиска. Оразмеряване.

Обр. 5b. Храм във Вътрешния град на Преслав. Оразмеряване.
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Обр. 5с. Храм до Кръглата църква в Преслав. Оразмеряване.
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Обр. 5d. Храм в Мадара.

Обр. 6. Малък храм в Плиска. Напречен разрез. Графична реконструкция.
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Обр. 7. Малък храм в Плиска. 3D реконструкция.

Обр. 8. Малък храм в Плиска. 3D реконструкция.
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ВИЗАНТИЙСКИ ПЕЧАТИ ОТ ЮГА НА ЦАРСКИЯ ДВОРЕЦ В
ПРЕСЛАВ
Иван Йорданов
BYZANTINE SEALS FROM THE SOUTH OF THE IMPERIAL
PALACE IN PRESLAV
Ivan Jordanov
The subject of the current study are the seals found in the southern part of the Inner
town of Great Preslav, an area which has recently earned the name "The South of the Imperial
Palace." Since for the most part they were published in the Corpus of the Byzantine seals from
Bulgaria, they are mentioned here only as being available. More attention has been paid to the
seals from recent excavations, which are unpublished. They are arranged according to the
alphabetical list of personal names in the Greek alphabet.
Of the 23 specimens under examination, 14 may be dated to the period before the year
971, i.e. before the Byzantines conquerred Preslav and established the Byzantine
administration there. They date back to a period when Preslav was the capital, thus the receipt
of correspondence to which they were attached must have been in connection with the
Bulgarian-Byzantine relations.
The main questions arising from their discovery here regard their possible recipient or
the type of Bulgarian institution once located here.
The author assumes that the recipient of this correspondence would have been the
Bulgarian ruler himself and the offices at the Bulgarian ruler’s court which were located in
this part of the Inner city.

Византийските печати са първокласни извори за византийската история,
рангова йерархия, администрация и просопография. Заедно с това тези печати
могат да бъдат използвани и като извори за историята на конкретни селища, и
дори за конкретни обекти. В тази връзка от особено значение е къде точно са
намерени те. Защото там, където ние ги намираме in situ, някога е била
получена кореспонденция, скрепена с тях. След като знаем кой е авторът на
тази кореспонденция и са налице известни натрупвания, можем да отговорим и
на въпроса кой или коя институция е била получателя на тази кореспонденция.
Обект на настоящото изследване са печатите, намерени в южната част на
Вътрешния град на Велики Преслав (Обр. 1), територия, която напоследък
придоби наименованието „Югът на царския дворец”. В този сектор теренът бе
проучван от три екипа в различно време. Някъде преди 1978 г. екип начело с
покойната Иванка Жандова проследи т.нар. ранна крепостна стена на
Вътрешния град на Преслав, достигайки до откриването на административната
сграда с печати, служила за архив на местния стратег през периода 971 – 1092
г. 1 Участъкът от южната порта до югозападния ъгъл на Вътрешния град бе
проучен от друг екип, в който участваха поотделно Стоян Витлянов и Тонка
1

Йорданов, И. Печатите от стратегията Преслав, С., 1993. По-нататък ще се
цитира Йорданов, Преслав: и съответният номер
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Михайлова. Те разкриха поредица от верижни помещения, успоредни на
южната крепостна стена (ЮКС). Напоследък тази част се проучва от Стойчо
Бонев, който разкри комплекс от сгради, който свързва с резиденцията на
преславските владетели 2 . Самата южна крепостна порта е разкопана от екип
начело с Йорданка Чангова в един по-ранен период (1953 – 1963). Заедно с
другите материали от тези разкопки са намерени и известно количество
византийски печати.
Тъй като в по-голямата си част те са публикувани в Корпуса на
византийски печати от България 3 , то тук само ще ги приведа в наличност.
Повече внимание ще се отдели на тези от последните разкопки, които са
непубликувани.
Печатите са подредени според азбучния списък на личните имена по
гръцката азбука:
1. <ÁëÝîéïò, Á’ Êïìíçí{ò (1081 – 1118)
Археологически музей Велики Преслав, пол. инв. № 25 706. Намерен е
по време на археологически разкопки на верижните сгради при южната
крепостна стена в помещение № 72, на 05.06.1986 г. Ръководител: С. Витлянов.
Размери: 26–29 (над 26) 5 мм, тегло 18,50 г. Непълен, но добре съхранен
отпечатък.
Публикация. Йорданов, Преслав, № 9; Jordanov, Corpus, III, no.122.
Лице. Иисус Христос с брада, нимб, хитон и химатион, седи на трон с
високо облегало. С дясната ръка благославя, а в лявата държи евангелие. От
двете му страни титули IС – ХС.
Опако. Императорът прав насреща с корона, дивитисион и лорос. В
дясната ръка държи лабарум с дълга дръжка, а в лявата кълбо, увенчано с
кръст. Кръгов надпис* БЛОЙV ДBРNS&SV JNLMGMV9
+ <Áëåîß¥ äåóðüô(f) ô© Êïìíçí©
2. <ÁñêÜäéïò ðñùôïóðáèÜñéïò êáp óôñáôçã{ò (Х – ХI в.)
Археологически музей Велики Преслав, пол. инв. № 5949. Намерен е при
археологически разкопки на обект Южна порта, кв. 173/195, на 15.10.1968 г.
2

Бонев, С. Личният дворец на преславските владетели. – В: Преслав. Т. 7.
Велико Търново, 2013, 29–43.
3
Jordanov, I. Corpus of the Byzantine Seals from Bulgaria. Volume 1: The Byzantine
Seals with Geographical Names, Sofia, 2003. По-нататък ще се цитира Jordanov, G.
Names: и съответният номер; Jordanov, I. Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria.
Volume 2, Seals with Family Names, Sofia, 2006. По-нататък ще се цитира Jordanov,
Family Names: и съответният номер; Jordanov, I. Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria.
Volume 3, Sofia, 2009. По-нататък ще се цитира Jordanov, Corpus, III: и съответният
номер.
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Ръководител: И. Жандова. Размери: 16-23 (22) 2 мм. Добър отпечатък, от който
е останала само половинка.
Публикация. Йорданов, Преслав, № 349; Jordanov, Corpus, III, 1512.
Лице. Четириредов надпис:
*JQN { GÈ’SB { ДŸЛ@O { J@ДH { , 9 ,
Опако. Четириредов надпис:
ПPSN { BР@È@O’ { J@HBSO@ { SGГ * { , 9 ,
* J'ýñé(å âïÞè'åé( ô© ó© äïýë¥ <Áñêáäß¥ ðñùôïóðáèáñ(ß¥( êáp
óôñáôçã©
3. Âáóßëåéïò â’|óôéÜñéïò, êñéô\ò êáp Tê ðñïóþðïõ ôï‡ ëïãïèÝôïõ
ô™í Bãåë™í (Х в.).
Археологически музей Велики Преслав, пол. инв. № 1/07. Намерен е при
разкопки на обект „Дворцови център ЮЗ“, кв. 982/19, дълб. 0.20-0.40 м.
Ръководител: С. Бонев. Размери: 24.5-25 (21) 2.6 мм, тегло 9,36 г. Непълен
отпечатък. Части от изображението и надписа са неотпечатани. Самият
моливдовул е зле съхранен, ударен по време на разкопките и леко нагънат.
Възстановяването на текста и изображението правим по други, по-добре
съхранени екземпляри. Обр. 2.
Публикация. Jordanov, Corpus, III, no. 871.
Други 5 екземпляра,отпечатани чрез същия булотирион, са намерени на
различни места в Преслав. За тях виж: Jordanov, Corpus, III, nos. 866-870.
Лице. Растителен орнамент, съставен от симетрично разположени в кръг
шест стилизирани палмети. От кръговия надпис е съхранено: *J-QNGÈ - - -B - - - Опако. Шестредов надпис:
-< - {*Q@BGË’ | Q’NBSG@O’{ JOHS’RJ { -ONBNΠ+Τ { ËNГNÈΤ | - - - ΛΟ
*J'ýñé([å] âïÞè[åé ô©] ó© [äïýë¥] Âáóçë(åß¥( â’|óôçáñ(ß¥) êñßô(f)
(êáp) Tê [ð]ñïóüð(ïõ) ô(ï‡) ëïãïè[Ýôïõ ô(™í) Bãå]ëï(í)
В Преслав са намерени други 3 моливдовула на същия сановник, но в
качеството му на â’|óôéÜñéïò êáp Bíáãñáöåýò ôï‡ Ïøéêßïõ. Коя група е поранна е трудно да се отговори. Може би тази като Tê ðñïóüðïõ ôï‡ ëïãïèÝôïõ
ô™í Bãåëïí. Факт е обаче, че той е писал до своя адресат в различни етапи от
кариерата си. Може би става дума за лични отношения, тъй като анаграфът на
Опсикион няма юрисдикция на Балканите.
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4. Âáóßëåéïò ðñüåäñïò ô\ò óõãêëÞôïõ êáp ðáñáêïéìþìåíïò ôï‡
öéëï÷ñßóôïõ äåóðüôïõ (963 – 976) [971]
Археологически музей Велики Преслав, пол. инв. № 57/09. Намерен е
при разкопки в Дворцовия център-ЮЗ, обект „Владетелска резиденция”, кв.
940 / 22, дълб. 0.70-0.80 м, 12.06.2009 г. Ръководител: С. Бонев. Размери: 16-27
мм. Половинка от непълен отпечатък, зле съхранена. Възстановяването на
текста правим чрез по-добре съхранени паралели. Един от тях сме
илюстрирали и описали по-долу: Обр. 3.
Непубликуван.
Лице. Между два зрънчести кръга е изписан надпис, започващ отгоре:
- - QNGÈHQ@BHЛ - - - , който продължава в пет вертикални реда,
изписани в центъра на полето, оградено с кръговете:
S - MÄ - { ОNS@S { РONÄP | SGBBUГ { КËÇÔŸ
Опако. Между два зрънчести кръга е представен трети, съставен от
малки перли. Вътре в затворения кръг петредов надпис:
* К@HР - { O@JNHLN { LM’SŸЦH { ËNWUÄB { РПSNU
[+Ê(ýñé) ]å âïÞèåé Âáóéë[åß¥] ô[©] Tíä[ï]îïôÜô¥ ðñïÝäñ¥ ô\ò
óõãêëÞôïõ êáp ðáñáêïéìüìåí(¥) ôï‡ öéëï÷(ñßóôï)õ äåóðüôïõ
За личността и останалите печати на Василий Лакапин, намерени
предимно в Преслав, виж:
Jordanov, Corpus, III, nos. 257-261 4 . Има основания да се предполага, че
по време на тримесечната обсада на Дръстър през 971 г. той да е бил оставен в
Преслав, за да координира снабдяването на византийската армия с провизии и
въоръжения 5 .
5. Âáóßëåéïò ×ñõóïåößôçò â<óðáèáñïêïõâéêïõëÜñéïò êáp ìÝãáò
êïõñÜôùñ (Х – ХI в.)
или
Âáóßëåéïò â<óðáèáñïêïõâéêïõëÜñéïò êáp ìÝãáò êïõñÜôùñ ô\ò
÷ñõóïåößôçò (Х – ХI в.)
Археологически музей Велики Преслав, пол. инв. № 15 966. Намерен е
при археологически разкопки на обект ЮКС на 08.08.1978 г. с ръководител С.
Витлянов в сектор 3, кв. 22. Размери: 21-23 (?) 2 мм. Непълен отпечатък,
излезли са изображението и буквите само в средната част над подутината на
4

Йорданов, И. Печати на Василий Лакапин от България. – В: Средновековна
България и „другите”. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Петър
Ангелов. С., 2012, 159–165.
5
Йорданов, И. Войната между Византия и Русия в България (970 – 971).
Просопография на участниците. – В: Пътуване към България. Т. 3. България в
световното културно наследство. Шумен, 2014, 318–320.
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канала за шнура. Самият моливдовул е зле съхранен и отворен по линията на
канала на опакото.
Публикация. Йорданов, Преслав, № 455; Jordanov, Corpus, III, no. 908.
Друг екземпляр, отпечатан чрез същия булотирион, се съхранява в
частна колекция и навярно също произхожда от Преслав. За него виж:
Jordanov, Corpus, III, no. 909.
Лице. Разцъфнал патриаршески кръст и част от кръгов надпис с
инвокацията: + JQNGÈIT......
Опако. Шестредов надпис:
- @BG - { - - BΠΑÈ’ { - - - - Κ’R - - { - - ŸΡ - - { - UBN { - - H - +
Ê(ýñé)å
âïÞè(åé)
ô[©
ó©
äïýë¥]
Âáóç[ë(ß)¥]
â’óðáè(áñï)[ê]ïõâéê(ïõëáñ(ß¥)
(êáp)
ìåã(Üë¥)
êïõñ(Üôïñé)
ô(\ò)
÷ñõóï[åö]ß[ô(çò)] или ô© ×ñõóï[åö]ß[ô(f)]
6. <Åëéóåqïò Bíèýðáôïò, ðáôñßêéïò, â’ðñùôïóðáèÜñéïò êáp ãåíéê{ò
ëïãïèÝôçò (Х в.)
Археологически музей Велики Преслав, пол. инв. № 19 275. Намерен е
по време на археологически разкопки на обект „Южна порта“, кв. В-4, на
17.07.1981 г. Ръководител Т. Михайлова. Размери: 22-24 (22?) 2 мм, тегло 6.00
г. Непълен отпечатък. Големи части от матриците не са излезли. Самият
моливдовул е добре съхранен. Обр. 4.
Публикация. Йорданов, Преслав, № 126; Jordanov, Corpus, III, no 769.
Лице Разцъфнал патриаршески кръст. Следи от кръговия надпис с
инвокацията: .....ÈI...ÄOVË’
Опако. Петредов надпис:
.ËIC | ANÈVП’. | ATPIK’R’.. | ПAÈ’S Г.. | K’ËO...
[+ Ê(ýñé)å âïÞè]åé [ô© ó]© äïýë(¥) <ÅëéóÝ¥ Bíèõð(Üô¥) [ð]áôñéê(ß¥)
â’[(ðñùôï)ó]ðáè(áñß¥) (êáp) ã[åí(é)]ê(©) ëï[ãïè(Ýôf)]
7. Åˆößìéïò â’ðñùôïóðáèÜñéïò êáp Bñôéêëßíçò ôï‡ öéëï÷ñßóôïõ
äåóðüôïõ (Х в.)
Археологически музей Велики Преслав, п. инв. № 19 888. Намерен е при
разкопки на обект „Южна порта“ до басейна на 07.05.1984 г. с ръководител С.
Бонев. Размери: 22-25 (19) 2 мм, тегло 6.87 г. Добре съхранен, но непълен
отпечатък. Обр. 5.
Публикация. Йорданов, Преслав, № 11; Jordanov, Corpus, III, no. 219.
Други три екземпляра, отпечатани чрез същия булотирион, са намерени
също в Преслав, виж: Jordanov, Corpus, III, nos. 220-222.
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Лице. Разцъфнал патриаршески кръст върху постамент от три стъпала.
Кръгов надпис:
*JQ’È’SBДNUЛ
Опако. Петредов надпис:
+ UЦH { МЙQ’@’B { РБÈ’R@OSH { JЛ’SŸЦHЛП { WO’ДBР’
+ Ê(ýñé)å â(ïÞ)è(åé) ô© ó© äïýë¥ Åˆöéìß¥ â’(ðñùôï)óðáè(áñß¥) (êáp)
Bñôéêë(ßíf) ôï‡ öéëï÷ñ(ßóôïõ) äåóð(üôïõ)

в.).

8. Èåüäùñïò â’ðñùôïóðáèÜñéïò êáp äïìÝóôéêïò ô™í sêáíÜôùí (Х

Археологически музей Велики Преслав, инв. № 18 884. Намерен е при
археологически разкопки на обект „Южна порта“ кв. А-2, на 2 април 1981 г.
Ръководител: Т. Михайлова. Размери: 13-21 (20?) 2.5 мм. Половинка от някога
добър отпечатък.
Публикация. Йорданов, Преслав, № 166; Jordanov, Corpus, III, no 1038.
Лице. Св. Теодор прав във фас, държи в дясната ръка копие с дълга
дръжка, а в лявата щит, опрян в земята. Следи от надписа:----- || Ä-N,O’ Няма
следи от надписа с инвокацията.
Опако. Петредов надпис:
+ È... | . O’Q’.... | .SДN... | .IJ’S... | .A....
Z*J'ýñé)å âïÞèåé ô© ó© äïýë¥\ ÈZåïäþ\ñ¥ â<Z(ðñùôï)óðáè(áñß¥)\ (êáp
äïZìåóô\ßê(¥) ôZ™í sê\áZíÜôù(í)\
9. Èåüöéëïò, Ìé÷á[ë, Â’ êáp Êùíóôáíôqíïò (830 – 835).
Археологически музей, Велики Преслав, № 25 964. Намерен е по време
на разкопки в югозападната част на Вътрешния град на Преслав в сграда с
верижни помещения. Ръководител: С. Витлянов. Размери: 20-22 (20) 4 мм.
Добър отпечатък, реверсът на който се е подхлъзнал и долният му край е
излязъл извън ядрото. Моливдовулът е много добре съхранен. Обр. 6.
Публикация. Витлянов, С. Два императорски печата от Велики Преслав.
– Нумизматика, 1, 1989, 32-33; Jordanov, Corpus, no. 57.
Други два екземпляра, отпечатани чрез същия булотирион, са намерени,
единият, най-общо в Североизточна България (Преслав или Плиска), а другият,
при археологически разкопки в комеркиарията Дебелт 6 .

6

Юрукова, Й. Нов византийски императорски печат от България. – Векове, 4,
1978, 73–76; Йорданов, И. Печатите на комеркиарията Девелт. С., 1992, VII. 1;
Jordanov, Corpus, ІІІ, no. 56, 58.
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Лице. Бюст на император Теофил с брада, корона и хламида, представен
във фас. В дясната ръка държи патриаршески кръст, а в лявата, поставена пред
гърдите, акакия. Около изображението надпис: *ÈOFI || LOSbASILo:
Èåïöéëïò âáóéëåï(ò)
Опако. Два бюста насреща. Вляво император Михаил ІІ с брада, а вдясно
Константин, голобрад. Двамата са с корони и хламиди. Над тях е гравиран
кръст. Около изображението надпис: XAHLSCOhSTAhTIh :[+ Ìé]÷á[ë (êáp)
Êïíóôáíôqí(ïò)
Най-интересното в случая е, че в Преслав е била получена
кореспонденция, скрепена с печата на византийския император Теофил, който
се датира между 829 и 835 г., т.е. преди градът да бъде обявен за столица!
Възниква въпросът до кого е била адресирана кореспонденцията?
10-11. <ÉùÜííçò (ХI в.)
Археологически музей Велики Преслав, пол. инв. № 18 852. Намерен е
на обект Южна порта на повърхността на 6 април 1981 г. Ръководител: Т.
Михайлова. Размери: 14-20 (14-16) 3 мм, тегло 6,80 г. Слаб отпечатък, буквите
и изображението не са отчетливи. Ядрото е било с овална форма.
Публикация. Йорданов, Преслав, № 429; Jordanov, Corpus, III, no. 2140.
Археологически музей Велики Преслав, пол. инв. № 26699. Намерен е на
обект „Южна порта“ в помещение в южния сектор на 23.07.1988 г.
Ръководител: С. Витлянов. 16-19 (14-16) 3,5 мм, тегло 6,95 г. Добре центриран
и пълен отпечатък, но впоследствие е пробит в средата и навярно използван
като тежест.
Публикация. Йорданов, Преслав, № 430; Jordanov, Corpus, III, no. 2141.
Двата екземпляра са отпечатани чрез един и същи булотирион.
Лице. Бюст на Богородица с нимб, хитон и мафорион, държи пред себе
си медальон с лика на Младенеца. Титули: М-Р || ÈV.
Опако. Четириредов надпис:
*ÈJ { QNGÈH { SBΔ { Λ’H
+È(åïôü)êå âïÞè(å)é ô© ó© ä(ïý)ë(¥)<Éù(Üííf)
12. Êùíóôáíôqíïò
години на ХІ в.)

Êñáôåñ{ò

Bíèýðáôïò-ðáôñßêéïò

(50-те-60-те

Археологически музей Велики Преслав, пол. инв. № 1/07. Намерен е при
разкопки на обект „Дворцови център ЮЗ“, кв. 982/19, дълб. 0,20 – 0,40 м, на
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18.06.2007 г., ръководител С. Бонев 7 . Размери: 27-27 (26) 4 мм, тегло 17,00 г.
Непълен, но добре съхранен отпечатък. Обр. 7.
Публикация. Jordanov, Corpus, III, no. 373.
Други два екземпляра, отпечатани чрез същия булотирион и с неизвестен
произход, са публикувани в Jordanov, Corpus, III, no. 371-372.
Лице. Св. Димитър прав насреща, с дясната ръка се подпира върху копие
с дълга дръжка, а в лявата държи щит, опрян в земята. Вертикален надпис: .....||
T-PH-O’
Опако. Шестредов надпис:
*JQ’È’{ SBΔŸ’{ - ΝΑΝÈU{ - - Τ’ΠΡΙ -{ - - ΑΤ - { ,Ρ- ,
*J'ýñé(å â(ïÞ)è'åé( ô© ó© äïý(ë¥) Êùí(óôáíôßí¥) BíèõðÜô(¥)]
ð(áô)ñé(êß¥) [ô(©)] Êñáô[å]ñ[©]
13. ËÝïí ðáôñßêéïò, ðñáéðüóéôïò, âÝóôçò
ðëïÀìùí (70-те години на Х в.)

êáp äñïõããÜñéïò ô™í

Съхранява се в колекцията на АМ-Велики Преслав, пол. инв. № 29
900/96. Намерен е през 1996 г. при пресяване на изкопната пръст от депото на
сградата, разположена непосредствено до южната крепостна стена на
Вътрешния град на Велики Преслав, проучвана от С. Витлянов. Размери: на
ядрото 27,3 – 25,3 мм; на самия печат около 2 мм; дебелина 2,2 мм; тегло 7,68
г. Екземплярът е счупен по линията на канала, но съединяването на двете части
не представлява проблем. Сравнително добре центриран отпечатък. Лекото
изместване наляво не е довело до „излизане” на надписа от ядрото, но
неравномерният натиск при отсичането вероятно е причина за слабото
отпечатване на последните букви от лицевата страна и първите от опаката.
Обр. 8.
Публикация 8 .
Паралели. Друг екземпляр, отпечатан чрез различен булотирион, е
намерен също в Преслав, но без конкретна информация (Jordanov, Corpus, III,
no. 1049).
Лице. Четириредов надпис:
+K - - { GÈHSN - - | ДNUЛ . . | ONTIП . |. PIK . . 1049
+J - - | SB - - - - | ËNMSH - - | SOHJ - 1049А
Опако. Четириредов надпис:
- - @HРN { - - -  - - BS - { - - - ДOŸГГ@O { - - - ПЛN { - LM
- O@HРN { - - BSGД { - NUГГ@O { - - MРЛ
7

Възползвам се от възможността да му благодаря за предоставените находки и
информация.
8
Тодоров, Т. Византийски печати от Вътрешния град на Велики Преслав. –
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 8, 2012, 135–143, № 1.
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*J'ýñé(å [â'ïÞ)è'åé(] ô© ó[© äïýë(¥)] ËÝïíôé [ðá]ôñéj[ß¥ ð]ñáéðï[óßô¥
â]Ýóôf 'êáp)ä[ñ]ïõããáñ[ß¥ ô]™í ðë'ïÀìùí)
Двата екземпляра са от различни булотириони. Намирането на втория
екземпляр при разкопки в Преслав предоставя по-голяма увереност при
идентифициране на собственика им Леон патрикий, препозит, вест и друнгарий
на флота с лице от наративните източници.
В наративните източници е съобщено лице с подобни позиции 9 .
Според Йоан Скилица през втората година от своето управление
(началото на 971 г.) император Йоан І Цимисхий възложил осигуряването на
готвения срещу русите поход в Източна България на „Лъв, който впоследствие
станал протовестиарий, а тогава бил друнгарий на флота (Tðåìåë\2ç äS êáp
ôï‡ óôüëïõ äé@ ËÝïíôïò ôï‡ ìåô@ ôá‡ôá ðñùôïâåóôéáñßïõ, äñïõããáñßïõ
ôüôå ô™í ðëïÀìùí ôõã÷Üíïíôïò)” 10 .
Следващото сведение, свързано с интересуващата ни личност, дава Лъв
Дякон, което без съществени различия е повторено и от Йоан Скилица. То е
свързано с разкриването на заговора на Леон Фока (брат на Никифор ІІ Фока) и
неговия син Никифор от 971 г. Този заговор бил разкрит и осуетен от
„патрикия и друнгария на флота Лъв”, който бил оставен от императора Йоан І
Цимисхий да управлява столицата 11 .
Последното писмено сведение идва отново от Йоан Скилица. Става дума
за събитията, свързани с бунта на Варда Склир срещу император Василий ІІ от
977 г. През тази година срещу обявилия се за император (през 976 г.) Варда
Склир бил изпратен протовестиарият Лъв. Той бил изпратен начело на
правителствени войски от столицата и имал пълномощия да прави това, което
правел един император. След като се обединил с армията на стратопедарха
Петър, имали известни успехи срещу бунтовниците, но в крайна сметка
претърпели поражение край Рагея и Лъв бил пленен 12 .
Представените печати внасят допълнителна информация за друнгария на
флота – Лъв. Според намерените в Преслав печати той е евнух, притежаващ
титлите патрикий, препозит и вест и ефективната длъжност друнгарий на
флота, т.е. командващ военноморските сили, дислоцирани в столицата
Константинопол.
Намирането на неговите печати в Преслав е съвсем резонно. Той е
информирал императора регулярно за положението в столицата, и най-вече във
връзка с бунта на Лъв и Никифор Фока. В тази връзка е интересно
9

PmBZ, nо. 24532
Skylitzes Ioannis. Synopsis historiarum, ed. I. Thurn, CFHB, 5, Berlin – New
York, 1973, 295.5-9; Jean Skylitzès. Empereurs de Constantinople. Texte traduit par Bernard
Flusin et annoté par Jean-Claude Cheynet, Paris, 2003, p. 248.
11
Leonis Diaconi. Historiae. Rec. C. B.Hase, CSHB, Bonn, 1828, ІХ, § 4, 147.5-7;
Leo the Deacon: The History of Leo the Deacon. Byzantine Military Expansion in the Tenth
Century, by A.-M. Talbot and D. F. Sullivan, Washington, 2005, p. 191, n. 24; Лев
Диакон. История. Перевод: М. М. Копыленко. Комментарий: М. Я. Сюзюмова, С. А.
Иванов. Москва, 1988, IХ, 77 § 4;
12
Scylitzes 320.23-322.35 ; Jean Scylitzes 268–270.
10
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съвпадението от намирането на печата най-общо от района на Южната
крепостна стена, където според единия от разкопвачите се е намирал личният
дворец на преславските владетели 13 , в който съвсем логично би могъл да се е
настанил Йоан Цимисхий след завладяването на града и където би могъл да
получи поредното донесение от столицата. В края на изследването ще бъде
направен опит да се установи кой е писал до резидиращия тук император или
негов наместник (Василий Лакапин)
в.)

14. ËÝùí ðñéìéêÞñéïò, â’ðñùôïóðáèÜñéïò êáp óáêåëëÜñéïò (IX – X

Археологически музей Велики Преслав, п.инв. № 65/09. Намерен е при
разкопки на обект „Дворцови център-ЮЗ“ в кв. 940 / 22, дълб. 1.10 м,
17.06.2009 г. ръководител С. Бонев. Размери: 23-26,5 (23) 3 мм, тегло 9,98 г.
Добре центриран и пълен отпечатък. Повреден на лицевата страна. Обр. 9.
Непубликуван.
Лице. Част от патриаршески кръст върху постамент от три стъпала. От
кръговия надпис е съхранено: - - -OHÈ . . TB - -UË
Опак. Петредов надпис:
- - - { * ËNM { S’РOHLHJ’{ Q’@’BР@È@O’{ J@HB@JË { Ë@OH { - - [+ Ê(ýñé)å â]ïÞè[åé] ô© ó©
â’(ðñùôï)óðáèáñ(ß¥) êáp óáêåëáñß¥

[äï]ýë¥

ËÝïíô(é)

ðñéìéê(éñß¥)

Данните са недостатъчни за идентифициране с конкретна личност.
Наличието на двете титли ðñéìéêÞñéïò и â’ðñùôïóðáèÜñéïò свидетелства, че
той навярно е бил евнух.
15. ÍéêÞôáò Êáóíßôæçò ðñùôïóðáèÜñéïò Tðp ôï‡ ÷ñõóïôñéêëßíïõ
êáp óôñáôçã{ò (ХI в.)
Археологически музей Велики Преслав, пол. инв. № 20 705. Намерен е
при разкопки на обект „Южна порта“, кв. 180/33-34, на 12.04.1983 г.
Ръководител: Т. Михайлова. Размери: 27,5-31 (25) 4,2 мм, тегло 19,60 г.
Непълен отпечатък. Срещуположни части от матриците не са излезли.
Повърхността на моливдовула е покрита с плитки окисни гнезда.
Публикация. Йорданов, Преслав, № 368; Jordanov, Corpus. no. 1577.
Други два екземпляра, отпечатани чрез същия булотирион, са намерени
също в Преслав (за тях виж: Jordanov, F. Names, nos. 292-293; Jordanov,
Corpus. nos. 1576-1577.

13

Бонев, С. Личният дворец, 27–42.
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Лице. Бюст на св. Теодор Тирон във фас. В дясната ръка държи копие на
рамо, а с лявата придържа щит. Вертикален надпис: È,È- ,П’ || O-T’-P’9>Ï
E(ãéïò) Èåü(äùñïò) } Ô(Þ)ñ(ùí).
Опако. Шестредов надпис:
+ КQ’È’| NIKHTA | A’CПAÈ’ПI| TŸXPKË’S | CTPAT’Г’T’| KACNH |
Tæ
+ Ê(ýñé)å â(ïÞ)è(åé) ÍéêÞôJ (ðñùôï)óðáè(áñß¥) Tðp ôï‡
÷ñ(õóïô)ñéêë(ßíïõ) (êáp) óôñáô(ç)ã)©) ô(©) ÊáóíÞôæ(f)
16. Ðá‡ëïò ÌïíïìÜ÷ïò ðáôñßêéïò, â’ðñùôïóðáèÜñéïò êáp ãåíéê{ò
ëïãïèÝôçò (Х в.)
Археологически музей Велики Преслав, пол. инв. № 578. Намерен е при
разкопки на обект „Южна порта“ в помещение Ж на 17.08.1953 г. Ръководител:
Й. Чангова. Зле запазен екземпляр с отчупен фрагмент и друг липсващ. Обр.
10.
Публикация. Йорданов, Преслав № 127; Jordanov, Corpus, ІІІ, no. 801;
Други 11 екземпляра, отпечатани чрез същия булотирион, са намерени на
различни места в Преслав. За тях виж: Jordanov, Corpus. ІІІ, nos. 802-811А.
Лице. Между два зрънчести кръга е изписана инвокацията: +
KROHÈITBДNUЛ
В средата кръстообразен монограм, който съдържа букви от името
ПAVЛ. В четирите полета, разделени от монограма, е изписано: ПА-TP’ || KIОпако. Между два зрънчести кръга продължава надписът от лицевата
страна: RACIЛGJРСTOCПAÈAPI
В средата кръстообразен монограм, съдържащ букви от името: To
MNOMAX
В четирите отреза: KAI - Г || NI - K
+ Ê(ýñé)å âïÞèåé ô© ó© äïýë¥ Пáýë¥ ðáôñ(é)êß¥ âáóéëéê©
ðñùôïóðáèáñß¥ êáp ãåíéêï‡ ôï ÌïíïìÜ÷(¥)
Повече информация за Павел Мономах виж: Jordanov, F. Names, no. 481.
17. ÏáãêñÜôéïò â’ðñùôïóðáèÜñéïò Tðp ô\ò ìåãÜëçò Tôáéñåßáò êáp
êëåéóïõñÜñ÷çò Ìåóçìâñßáò (X в.)
Археологически музей Велики Преслав, пол. инв. № 664. Намерен е при
разкопки на обект „Южна порта“, кв. 181/19 на 12.08.1958 г. Ръководител: Й.
Чангова. Размери 20-20,5 (18) 2,2 мм, тегло 5,50 г. Непълен, но добре съхранен
отпечатък. Периферните части на матриците не са отпечатани, поради което
едни от буквите са едва видими, а други въобще не са отпечатани, което
частично затруднява четенето. Обр. 11.
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Публикация. Йоpданов, Преслав, № 281; Jordanov, G. Names, no. 47.4.
Jordanov, Corpus. ІІІ, no. 1343.
Лице. Разцъфнал патриаршески кръст върху постамент от три стъпала. В
двата
отреза
горе
е
гравирана
по
една
звезда.
Кръгов
надпис:....GÈHSBÄNUË
Опако. Шестредов надпис:
*ÏÀÊÐ { ÀÒ’Q’@’BÏÀÈ { -ÏHS’LÃ’- { -O’RJËG-- { -H@OWL-- { --QOH@Z*J'ýñé)å âï]Þè(å)é ô© ó© äïýë¥ Ïáêñáô'ß¥( â’'ðñùôï(óðáè'áñß¥(
ZT\ðp ô'\ò( ìåã'Üëçò( TZôå\ñ'åßáò( 'êáp( êëåéZóïõñ\éÜñ÷'f( ÌZåóçì\âñßáZò\
18. ÐÝôñïò Bíèýðáôïò, ðáôñßêéïò, ðñùôïóðáèÜñéïò Tðp ôï‡
÷ñõóïôñéêëßíïõ êáp â’óáêåëëÜñéïò (Х в.)
Археологически музей Велики Преслав, пол. инв. № 5134. Намерен е на
20 м северно от Южната порта на 18.07.1968 г. Размери: 28-28 (24) 2 мм, тегло
8,94 г. Недобре центриран отпечатък, поради което противоположни части от
матриците не са излезли. Буквите от текста не са отчетливи. Обр. 12.
Публикация. Йорданов, Преслав, № 133; Jordanov, Corpus, III, no. 883.
Друг екземпляр, отпечатан чрез същия булотирион, е намерен по всяка
вероятност също в Преслав. Виж: Jordanov, Corpus, III, no. 884.
Лице. Разцъфнал патриаршески кръст върху постамент от три стъпала.
Следи от кръговия надпис с инвокацията: ...... TBÄ---Опако. Шестредов надпис:
.ПSO { ANÈUÐ’Ð@ { - OHJ’@’BÐ@È’{ ---S’XPVCO | ....Ë’SR’CA | .....O’
[+Ê(ýñé)]å [âïÞèåé] ô© ó© ä[ïýë¥] ÐÝôñ¥ Bíèõð(Üô¥) ðá[ô]ñéê(ß¥)
(ðñùôï)óðáè(áñß¥) [Tðp] ô(ï‡) ÷ñõóï[ôñéê]ë(ßíïõ) (êáp) â’óá[êåëá]ñ(ß¥)
19. Ðçóïôá âáñäÜñéïò (X в.)
Археологически музей Велики Преслав, пол. инв. № 252. Намерен е при
разкопки на обект „Южна порта“, кв. 49, на 3.09.1957 г. от Й. Чангова.
Размери: 19-20 (15) 3,5 мм, тегло 11,90 г. Ядрото на моливдовула е безформено
и по-дебело в единия край. Горната матрица от булотириона се е врязала
дълбоко в отпечатъка. Обр. 13.
Публикация. Йорданов, Преслав, № 61; Jordanov, Corpus, III, no. 324.
За останалите 25 екземпляра на Писота вардарий, намерени предимно в
Плиска и Преслав, виж: Jordanov, Corpus, III, nos. 325-347.
Лице. Между два зрънчести кръга надпис: + КRÏÇÈÇÔBÄŸË- В
средата обикновен кръст върху постамент от три стъпала.
Опако. Четириредов надпис:
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< | + ПНСО | ТАRAP | ÄАРI { <

+ К(ýñé)å âïÞèç ô© ó© äïýë¥ Ðçóïôá âáñäáñß¥
20. >Ñùìáí{ò ðáôñßêéïò êáp óôñáôçã{ò Máêåäïíßáò (X в.)
Археологически музей Велики Преслав, пол. инв. № 28/2008. Намерен е
при разкопки на обект „Резиденция на преславските владетели – запад“, кв.
982/3, дълб. 1,00 м, на 17.06.2008 г. Ръководител: С. Бонев. Размери: 15-23 (23
?) 2 мм. Половинка от някога добър отпечатък. Леко е нагънат от удар при
намирането му. Обр. 14.
Непубликуван.
Лице. Св. Теодор прав с дясната ръка се подпира върху дълго копие, а с
лявата придържа щит, опрян в земята. От вертикалния надпис по-ясни са
буквите П,отдясно на светеца. От кръговия надпис*JQNGÈH,S---Опако. Петредов надпис:
- < . | . OL - { - - Ï@SO { - JHRB { - O@S’L@ { JÄ
Z* >Ñ\ùìZáí©\ ðáôñZé\êß¥ 'êáp( Zó\ôñáô'çã©( Láêåä(ïíßáò(
При разкопки в Силистра е намерен друг екземпляр, отпечатан чрез
същия булотирион, виж: Jordanov, Corpus, III, no. 1328.
Други 4 екземпляра, вероятно на същия сановник, но с титлите антипат и
патриций, са намерени в Преслав (виж: Jordanov, Corpus, III, nos. 1329-1332).
21–23. Í. êáp Êùíóôáíôqíïò (869 – 879); (908 – 912); (912 – 913)
21. Археологически музей Велики Преслав, пол. инв. № 26 630. Намерен
е по време на археологически разкопки в югозападната част на Вътрешния град
на Преслав в сграда с верижни помещения, разположена успоредно на ЮКС,
но по-близо до ъгъла, през април 1987 г. Ръководител: С. Витлянов. Размери:
22-25(?) 2,5 мм Непълен отпечатък, ядрото е било по-малко от размера на
матриците, а също така не е било добре центрирано в булотириона. Обр. 15.
Публикация. Jordanov, Corpus, III, no. 65.
22. Археологически музей Велики Преслав, пол. инв. № 25 992. Намерен
е при същите обстоятелства, както по-горе. Размери: 18-23 (21) 2,5 мм.
Непълен отпечатък, от който е запазена половинка. Обр. 16.
Публикация. Jordanov, Corpus, III, no 66.
23. Археологически музей Велики Преслав, пол. инв. № 19 272. Намерен
е по време на археологически разкопки в югозападната част на Вътрешния град
на Преслав в сграда с верижни помещения, разположена успоредно на ЮКС в
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кв. А-2, на дълбочина 0,80-1,00 м, на 9 юли 1981 г. Ръководител: Т. Михайлова.
Размери: 20,5-25 (23) 3,5 мм. Някога е бил добър отпечатък, но сега от него
липсва близо една трета и лицевата му страна е почти изтрита. Обр. 17.
Публикация. Jordanov, Corpus, III, no. 67.
Други 3 екземпляра на същите владетели, в същото състояние са
намерени в Преслав, виж:
Jordanov, Corpus, III, nos. 68-70.
Лице. Бюст на Иисус Христос с брада и кръстат нимб, облечен в хитон и
химатион. С дясната ръка благославя, а в лявата държи евангелие. Кръгов
надпис: +IhSЧSXRIS.....
Опако. Двама императори са представени в бюст, този отляво е с брада,
корона, дивитисион и лорос, а този вдясно е голобрад, с корона, дивитисион и
хламида. Двамата държат помежду си патриаршески кръст, върху дръжката на
който е изписана буквата Х или подобен орнамент. Следи от кръговия надпис:
21. ....................R'
22. ...........hT'bASIL'R' = [ ..... (kai) Consta]nt(inos) basil(is) R(omaion).
= [....(kai) C]onstant(inos) Aug(oustoi)
23. ..........OhSTAhT'AЧG'R'
R(omaion).
Поради факта, че не е запазено името на императора вдясно
(моновасилевс), а само на този вляво (съвладетел) – Константин, то печатът би
могъл да се датира във времето на императорите Василий І и неговия син
Константин (869 – 879), Лъв VІ и Константин VII (908 – 912) или Александър и
неговия племенник Константин VІІ (912 – 913).
В цитираната по-горе публикация сме отдали предпочитания на Лъв VІ и
Константин VІІ (908 – 912).
ХРОНОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ
За съжаление, византийската сфрагистика все още не разполага с
необходимите критерии за точно датиране на печатите. В много случаи
датировката е относителна. Все пак, от представените 23 екземпляра 14 могат
да се датират в периода преди 971 г., т.е. преди византийците да завладеят
Преслав и установят византийска администрация. Те са от времето, когато
Преслав е столица и получаването на кореспонденция, скрепена с тях, би
следвало да е във връзка с българо-византийските отношения, тъй като
авторите на кореспонденцията са висши служители в империята, а не частни
лица.
От кого е получена кореспонденция и кога?
ІХ в.
9. Èåüöéëïò, Ìé÷á[ë, Â’ êáp Êùíóôáíôqíïò (830 – 835).
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ІХ – Х в.
14. ËÝùí ðñéìéêÞñéïò, â’ðñùôïóðáèÜñéïò êáp óáêåëëÜñéïò (IX – X в.)
Х в.
21-23. Í. êáp Êùíóôáíôqíïò (869 – 879); (908 – 912); (912 – 913)
4. Âáóßëåéïò TíäïîïôÜôïò ðñüåäñïò ô\ò óõãêëÞôïõ êáp
ðáñáêïéìþìåíïò ôï‡ öéëï÷ñßóôïõ äåóðüôïõ (963 – 976) [971]
5. Âáóßëåéïò â’|óôéÜñéïò, Bóçêñ\ôçò êáp Tê ðñïóþðïõ ôï‡ ëïãïèÝôïõ
ô™í Bãåë™í (Х в.)
7. <Åëéóåqïò Bíèýðáôïò, ðáôñßêéïò, â’ðñùôïóðáèÜñéïò êáp ãåíéê{ò
ëïãïèÝôçò (Х в.)
8. Åˆößìéïò â’ðñùôïóðáèÜñéïò êáp Bñôéêëßíçò ôï‡ öéëï÷ñßóôïõ
äåóðüôïõ (Х в.)
13. ËÝïí ðáôñßêéïò, ðñáéðüóéôïò, âÝóôçò êáp äñïõããÜñéïò ô™í
ðëïÀìùí (70-те години на Х в.)
16. Ðá‡ëïò ÌïíïìÜ÷ïò ðáôñßêéïò, â’ðñùôïóðáèÜñéïò êáp ãåíéê{ò
ëïãïèÝôçò (Х в.)
17. ÏáãêñÜôéïò â’ðñùôïóðáèÜñéïò Tðp ô\ò ìåãÜëçò Tôáéñåßáò êáp
êëåéóïõñÜñ÷çò Ìåóçìâñßáò (X в.)
18. ÐÝôñïò Bíèýðáôïò, ðáôñßêéïò, ðñùôïóðáèÜñéïò Tðp ôï‡
÷ñõóïôñéêëßíïõ êáp â’óáêåëëÜñéïò (Х в.)
19. Ðçóïôá âáñäÜñéïò (X в.)
20. >Ñùìáí{ò ðáôñßêéïò êáp óôñáôçã{ò Láêåäïíßáò (X в.)
Х – ХІ в
2. <ÁñêÜäéïò ðñùôïóðáèÜñéïò êáp óôñáôçã{ò (Х – ХI в.)
5. Âáóßëåéïò ×ñõóïåößôçò â<óðáèáñïêïõâéêïõëÜñéïò êáp ìÝãáò
êïõñÜôùñ (Х – ХI в.)
или
Âáóßëåéïò â<óðáèáñïêïõâéêïõëÜñéïò êáp ìÝãáò êïõñÜôùñ ô\ò
÷ñõóïåößôçò (Х – ХI в.)
8. Èåüäùñïò â’ðñùôïóðáèÜñéïò êáp äïìÝóôéêïò ô™í sêáíÜôùí (Х в.).
ХІ в.
1. <ÁëÝîéïò, Á’ Êïìíçí{ò (1081 – 1118)
10-11. <ÉùÜííçò (ХI в.)
12. Êùíóôáíôqíïò Êñáôåñ{ò Bíèýðáôïò-ðáôñßêéïò (1050 – 1060)
15. ÍéêÞôáò Êáóíßôæçò ðñùôïóðáèÜñéïò Tðp ôï‡ ÷ñõóïôñéêëßíïõ êáp
óôñáôçã{ò (ХI в.)
г.

От особен интерес са печатите от столичния период на Преслав 893 – 971
Императорски: 4 екземпляра.
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Този от времето на Теофил е хронологическо изключение и няма връзка
с останалите. Навярно получаването тук на кореспонденция е било изолирано.
Или българският владетел е пребивавал в Преслав, или пък тя е била изпратена
до някой висш български функционер, например ичергубоила, който резидира
в Преслав. Както бе посочено по-горе, другите 3 императорски печата не са
точно идентифицирани, но малка е вероятността те да са от управлението на
Василий І и сина му Константин (869 – 879). Не само поради факта, че по това
време столицата е в Плиска, но и поради факта, че в Преслав са намерени
повече от 5 екземпляра от този тип, което свидетелства за активно получаване
на кореспонденция от византийската императорска канцелария. Макар че не са
засвидетелствани активни контакти между двете държави в периода 908 – 912
г., то навярно са съществували традиционни такива. Не е логично да ги
отнесем към кратковременното управление на Александър и Константин VІІ
(912 – 913).
Освен императорските, другите печати са на лица от централната
администрация, свързани най-вече с хазната – логотета на геника – 2, на
императорския сакеларий – 2 , на служители в Двореца и пр. Малко трудно е да
обясним получаването в Преслав на кореспонденция на двамата провинциални
служители на клисурарх на Месемврия и на стратега на Македония 14 . Но тъй
като това са гранични на българската държава територии, то получаването на
кореспонденция до адресати в българската столица не е необяснимо.
От тази група би следвало да се отделят тези, свързани с пребиваването
на византийците в Преслав – април-юли 971 г. Такива са на:
4. Âáóßëåéïò TíäïîïôÜôïò ðñüåäñïò ô\ò óõãêëÞôïõ êáp
ðáñáêïéìþìåíïò ôï‡ öéëï÷ñßóôïõ äåóðüôïõ (963 – 976) [971]
5. Âáóßëåéïò â’|óôéÜñéïò, Bóçêñ\ôçò êáp Tê ðñïóþðïõ ôï‡ ëïãïèÝôïõ
ô™í Bãåë™í (Х в.)
8. Åˆößìéïò â’ðñùôïóðáèÜñéïò êáp Bñôéêëßíçò ôï‡ öéëï÷ñßóôïõ
äåóðüôïõ (Х в.)
13 . ËÝïí ðáôñßêéïò, ðñáéðüóéôïò, âÝóôçò êáp äñïõããÜñéïò ô™í
ðëïÀìùí (70-те години на Х в.)
Да се върнем на въпроса за намерените тук печати от столичния период
на Преслав.
До кого, намиращ се в южната част на Вътрешния град, би могла да е
адресирана тази кореспонденция?
Една част от печатите – № 6, 8, 16, 17, 19, 21-23, са намерени в близост
до южната порта, и най-вече във верижните помещения, успоредни на южната
крепостна стена. Като се има предвид, че тази порта е била основната артерия
на града, водеща към Византия и Константинопол, т.е. логично е тук, в
непосредствена близост, да се е намирала българска институция, реализираща
контактите с Византия. Тук е била получавана кореспонденция от
императорската канцелария, от логотета на геника, сакелария и пр., които са

14

Последният би могъл да е участник във войната от 971 г.

Византийски печати от Юга на Царския дворец в Преслав

45

свързани с фиска и хазната във Византия Коя българска институция би имала
реципрочни функции ? За съжаление, не можем да отговорим еднозначно 15 !
Наличието в по-горната част на архитектурен комплекс, който
разкопвачът определя като лична резиденция на преславския владетел, може да
обясни намирането на византийски печати от столичния период тук.
От самата резиденция са:
3. Âáóßëåéïò â’|óôéÜñéïò, êñéô\ò êáp Tê ðñïóþðïõ ôï‡ ëïãïèÝôïõ ô™í
Bãåë™í (Х в.).
4. Âáóßëåéïò ðñüåäñïò ô\ò óõãêëÞôïõ êáp ðáñáêïéìþìåíïò ôï‡
öéëï÷ñßóôïõ äåóðüôïõ (963 – 976) [971]
14. ËÝùí ðñéìéêÞñéïò, â’ðñùôïóðáèÜñéïò êáp óáêåëëÜñéïò (IX – X в.)
20. >Ñùìáí{ò ðáôñßêéïò êáp óôñáôçã{ò Láêåäïíßáò (X в.).
Те, с изключение на № 14, могат да се свържат с пребиваването през
пролетта на 971 г. на императора в тази резиденция, а по-късно на неговия
наместник (Василий Лакапин, № 4).
Би могло да се предположи, че верижните помещения, успоредни на
южната крепостна стена, са били свързани с резиденцията и в тях са се
намирали офисите на българските служители, които на практика са
реализирали контактите между България и Византия. Намерените в тях печати
биха могли да са свързани с дейността на тези офиси.
Намерените предимно при разкопки печати в южната част на Вътрешния
град на Преслав по своеобразен начин допълват картината на живота тук,
ежедневието на обитателите на тези сгради и подсказват някои идеи за тяхното
идентифициране и излизане от анонимност.
СПИСЪК НА ОБРАЗИТЕ
1. Вътрешен град на Велики Преслав – аероснимка
2. Печат на Âáóßëåéïò â’|óôéÜñéïò, êñéô\ò êáp Tê ðñïóþðïõ ôï‡ ëïãïèÝôïõ
ô™í Bãåë™í (Х в.)
3. Печат на Âáóßëåéïò ðñüåäñïò ô\ò óõãêëÞôïõ êáp ðáñáêïéìþìåíïò ôï‡
öéëï÷ñßóôïõ äåóðüôïõ (963 – 976) [971]
4. Печат на <Åëéóåqïò Bíèýðáôïò, ðáôñßêéïò, â’ðñùôïóðáèÜñéïò êáp ãåíéê{ò
ëïãïèÝôçò (Х в.)
5. Печат на Åˆößìéïò â’ðñùôïóðáèÜñéïò êáp Bñôéêëßíçò ôï‡ öéëï÷ñßóôïõ
äåóðüôïõ (Х в.)
6. Печат на Èåüöéëïò, Ìé÷á[ë, Â’ êáp Êùíóôáíôqíïò (830 – 835)
7. Печат на Êùíóôáíôqíïò Êñáôåñ{ò Bíèýðáôïò-ðáôñßêéïò (50-те – 60-те
години на ХІ в.)
8. Печат на ËÝïí ðáôñßêéïò, ðñáéðüóéôïò, âÝóôçò êáp äñïõããÜñéïò ô™í
ðëïÀìùí (70-те години на Х в.)
9. Печат на ËÝùí ðñéìéêÞñéïò, â’ðñùôïóðáèÜñéïò êáp óáêåëëÜñéïò (IX – X
в.)
15

Донякъде сходни функции има офисът на ичергубоила. Той съхранява
въоръжение и курира външнополитическите отношения на държавата.
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10. Печат на Ðá‡ëïò ÌïíïìÜ÷ïò ðáôñßêéïò, â’ðñùôïóðáèÜñéïò êáp ãåíéê{ò
ëïãïèÝôçò (Х в.)
11. Печат на ÏáãêñÜôéïò â’ðñùôïóðáèÜñéïò Tðp ô\ò ìåãÜëçò Tôáéñåßáò êáp
êëåéóïõñÜñ÷çò Ìåóçìâñßáò (X в.)
12. Печат на ÐÝôñïò Bíèýðáôïò, ðáôñßêéïò, ðñùôïóðáèÜñéïò Tðp ôï‡
÷ñõóïôñéêëßíïõ êáp â’óáêåëëÜñéïò (Х в.)
13. Печат на Ðçóïôá âáñäÜñéïò (X в.)
14. Печат на >Ñùìáí{ò ðáôñßêéïò êáp óôñáôçã{ò Láêåäïíßáò (X в.)
15–17. Печати на Í. êáp Êùíóôáíôqíïò (869 – 879); (908 – 912); (912 – 913)
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ПОЛСКИТЕ ТРОЯКИ И ТЕХНИТЕ ПОДРАЖАНИЯ
Красимир Кръстев
THE POLISH TROYAKS AND THEIR IMITATIONS
Krasimir Krustev
Among the most common foreign coins in the Bulgarian lands under Ottoman rule, are
those of three groshes called in Polish troyaks. They were minted for the first time in Rzecz
Pospolita and were quickly distributed outside of this country, including the Ottoman Empire.
It is wrong to be called the coins of Rzesz Pospolita Polish, because many subjects
of the monarchy minted individual coins. In the Ottoman Empire were found specimens
minted for the Kingdom of Poland, the Grand Duchy of Lithuania, Duchy of Courland and
the cities of Danzig (Gdansk) and Riga. There are different denominations, but the most
common are three groshes minted by the kings Stefan Bathory (1576 – 1586) and Sigismund III (1587 – 1632).
The most large quantities of troyaks of Rzecz Pospolita were found north of the Balkan Mountains, although their circulation is difficult to see any zoning or grouping, because
widespread dissemination. Coins of this country were part of 79 hoards, almost evenly
distributed in today’s Bulgarian borders.
Moreover troyaks of Rzecz Pospolita have numerous imitations. Despite considerable similarities with archetypes, often they have suffered a number of deviations. In the
majority of these imitative coins the reverse is traditionally occupied by several line inscription containing mandatory phrase “Three groshes”. These imitations were struck in
many countries as Duchy of Těšín, the Principality of Transylvania and the Republic of
Dubrovnik, as well as in a number of fiefdoms on the territory of modern France (principalities of Dombes, Orange and Monaco) and Italy (Grand Duchy of Tuscany).

Още при създаването ѝ, преди започване на собствено монетосечене,
в Османската империя циркулират значителен брой чужди монети. Дори
и след отсичането на първите турски акчета през 20-те години на XIV в.,
чуждите монети не изчезват от османските пазари. Техният брой нараства
след разразяването на голямата финансова криза през 1585 г. Това важи в
най-голяма степен за сребърните европейски монети, които нямат съответни османски аналози. Запълването на тази празнина в османската монетарна
система първоначално става постепенно и държавно регулирано, а след края
на XVI в. и неконтролирано.
Сред най-често срещаните в българските земи под османска власт чужди монети са тези от три гроша, наричани на полски трояки. Те са отсечени за
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пръв път в Реч Посполита и бързо получават добър прием не само там, а и в
редица други държави, включително и в Османската империя.
В края на XVI и през XVII в. Реч Посполита е сред най-големите по
територия и население държави в Европа. Тази обширна държава е съставена
от два основни субекта – Кралство Полша и Велико княжество Литва – обединени след Люблинската уния през 1569 г. под управлението на един владетел.
Според унията в двата субекта трябва да се уеднаквят паричните знаци1, но
де факто до 1580 г. се запазват различията2, а дори и след тази дата надписите
върху реверсите на монетите за Полша и Литва остават различни, независимо
от това, че изображенията и номиналите са унифицирани.
Сред причините за широкото разпространение на монетите на Реч
Посполита в днешните български земи е значителната икономическа мощ на
държавата в края на XVI и през първата половина на XVII в. Голяма част от
приходите на короната са свързани с износ на селскостопанска продукция.
Всъщност периодът между 1569 и 1648 г. е времето на най-голямото териториално разширение на Реч Посполита.
Държавното ѝ управление, договорено съгласно Люблинската уния, се
различава съществено от европейските политически тенденции, характерни
за голяма част от останалите страни. Така например в противовес на набиращия мощ абсолютизъм в част от големите европейски държави като Англия,
Франция, Испания, Португалия, Австрия, Швеция и Русия, в Реч Посполита
се създава модел на изборна монархия. Макар в началото това да изглеждало най-доброто за момента решение, впоследствие то дава по-скоро негативен
ефект върху развитието на държавата. Така първият изборен крал на страната
след прекъсването на Ягелонската династия е французинът Анри Валоа (1573 –
1575), който година по-късно наследява и френския престол под името Анри III
и се отказва от полската корона. Следва изборът на унгареца от Трансилвания
Стефан Батори (1576 – 1586), но и той скоро наследява трансилванската корона.
Погрешно е монетите на Реч Посполита да бъдат наричани полски, понеже множество субекти на монархията секат отделни монети. В Османската империя се срещат екземпляри, сечени както за Кралство Полша, така и
за Великото Литовско княжество, град Рига, Херцогство Курландия и град
Данциг (Гданск). Срещат се различни номинали, но най-разпространени са
трояките, сечени от името на Стефан Батори (1576 – 1586) и Сигизмунд III
(1587 – 1632). Те получават толкова широко разпространение, че присъстват в
колективните находки чак до XIX век3.
Mościcki, H. Unia Litwy z Polską. Dokumenty i wspomnienia. Warszawa, 1919, p. 26.
Ejzenhart, D. Herby i znaki mennicze na trojakach polskich. Wrocław, 2008, p. 41.
3
Кръстев, К. Колективна монетна находка, укрита в средата на XIX в. от
фонда на Исторически музей Поморие. – В: От регионалното към националното,
V. Юбилеен сборник, посветен на 140-годишнината от възстановяване самостоятелността на Българската православна църква и 135-годишнината на Априлското
1
2

Полските трояки и техните подражания
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В българските земи трояките на Реч Посполита, както и на други европейски страни, навлизат масово в циркулация след средата на XVI в. Причините за това са многобройни и разнообразни, но не на последно място трябва
да се посочи и фактът, че почти до края на XVII в. в Османската империя
монетите се отсичат ръчно, докато в Европа след 1550 г. механизацията на
монетосеченето набира бързо скорост. Това позволява отсичането на много
повече екземпляри за единица време, а механично отсечените монети са много по-качествени.
И до днес в нумизматичната литература не е дадено задоволително
обяснение на изключително широкото разпространение на сребърните тройни грошове (трояките). Тези монети се срещат интензивно не само на територията на Османската империя, а и в редица други съседни на османците
държави: Молдова, Унгария, Русия. Под тяхно влияние се появяват монети от
същия номинал и с подобно оформление на монетното поле и в други страни
като Унгария, Дубровник и Трансилвания4. Отдавна в нашата наука е предположено, че широкото разпространение на трояките и добрият им прием
сред населението се дължат на високите им качества, което благоприятства
включването им в Левантийската търговия5. Според т.нар. ординация на крал
Стефан Батори от 1580 г. трояките имат сребърно съдържание от 844/1000,
но когато сребърното съдържание на тези монети било намалено наполовина
през 1618 г.6, старите екземпляри били трезоризирани от населението, а новите нископробни монети не били приети добре.
Полските трояки навлизат в монетната циркулация на Балканите под
османска власт по суша и идват от север, най-вече от Влашко7. Това личи
както от повсеместното им разпространение, така и от едно от народните
им названия – бабки. Именно с това име те са споменати в редица влашки
писмени паметници от XVI – XVII в., като така били наричани най-вече
тройните грошове на Сигизмунд III8. Монетите от три гроша бързо навлизат в монетната циркулация на Балканския полуостров и се срещат повсеместно, като значителна част от тях са употребявани вторично и са пробити. Отрицателно действащ фактор е нестабилният курс на гроша в самата
Реч Посполита, което се отразява и на разпространението на тези монети
зад граница. Полският грош, особено в периода от края на XVI до началото
на XVII в., постоянно изменял стойността си и стойността му в различните
въстание от 1876 г. Велико Търново, 2012, 423–443.
4
Решетар, М. Дубровачка нумизматика, I. Сремски Карловци, 1924, 421–423.
5
Герасимов, Т. Съкровище от сребърни западноевропейски и турски монети
от XVI – XVIII в. от София. – В: Сердика. Археологически материали и проучвания,
I. С., 1964, с. 222.
6
Горячев, С. Монеты короля Сигизмунда III. Санкт–Петербург, 1998, с. 48.
7
Герасимов, Т. Съкровище от сребърни западноевропейски и турски монети,
с. 222.
8
Пак там, с. 222.
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години се изменяла в доста широки граници – от 36 до 90 гроша за един
талер9.
Трояките в Реч Посполита били сечени продължително време. Въпреки това те запазили почти непроменени изображенията си. Това важи и за
монетите от три гроша, отсечени като техни имитации в други европейски
страни. На аверса на трояките, сечени в Реч Посполита, е поставен образ на
владетеля с почти еднакви надписи, които слабо се различават при различните владетели и монетарници. Изображенията и надписите на реверса също са
близки – личният герб на владетеля, заобиколен от гербовете на Полша (орел)
и Литва (рицар, вдигнал над главата си меч). Гербът на Литва, наричан погоня,
се счита за един от най-старите в Европа10.
Монетите от три гроша са изключително разнообразни в своите многобройни разновидности. При трояките се различават 21 основни типа само при
управлението на крал Сигизмунд III, в зависимост от монетарницата и монетния майстор11. Те са разпределени в цели 157 подтипа с около 500 основни и
около 3000 по-дребни разновидности12.
При полските монети почти винаги присъства и гербът на рода Ваза,
докато при тези, сечени за Швеция13, той е поставян рядко14. Докато монетите
на Сигизмунд III, сечени в Полша и Литва, са едни от най-масово срещаните
чуждестранни монети по българските земи под османска власт, шведски монети на същия владетел до този момент не са известни от България.
Най-големи количества трояки на Реч Посполита се откриват на север
от Стара планина, въпреки че при циркулацията им трудно може да се забележи някакво райониране или групиране, поради повсеместното им разпространение. Монети на тази държава се съдържат в цели 79 колективни находки, почти равномерно разпределени в днешните български граници. Нашите
скромни проучвания в няколко български музея показаха, че в редица музеи
се съхраняват и голям брой непубликувани екземпляри.
В най-голямо количество сред публикуваните монетни съкровища от
територията на страната, монетите на Реч Посполита се срещат в няколко колективни находки. Най-много са те в двете врачански съкровища, в които се
съдържат съответно около 100015 и около 800 монети16, но значителен брой има
Ejzenhart, D. Herby i znaki, p. 16, n. 9.
Бортник, О., И. Резко. Геральдика мира. Минск, 2008, с. 121.
11
Klimek, Z. (red.). Ceny monet polskich (1506 – 1795). Gdansk, 2001, p. 21.
12
Горячев, С. Монеты, с. 49.
13
Сигизмунд е едновременно и крал на Швеция от 1592 до 1599.
14
Ahlström, B., Y. Almer, B. Hemmingsson. Sveriges mynt (The Coinage of
Sweden) 1521 – 1977. Stockholm, 1976, 57–59.
15
Герасимов, Т. Колективни находки на монети през последните години. –
ИБАИ, XV, 1946, с. 236; Харитонов, Х. Монетите на Европа в България (XV –
XVIII в.). Велико Търново, 1998, с. 261, № 164.
16
Герасимов, Т. Колективни находки на монети през последните години. –
ИАИ, XVIII, 1952, с. 402; Харитонов, Х. Монетите на Европа, с. 261, № 166.
9
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и в съкровищата от с. Бели брод (Монтанско)17, Виноградец (Пазарджишко)18,
Дъбравино (Варненско)19, Пешаково (Видинско)20 и София21.
Не бива да се забравя обаче, че за голяма част от съкровищата от днешните български граници, съобщени в ежегодните нумизматични бюлетини,
липсват данни за броя на съдържащите се в тях монети. Както и не можем да
бъдем сигурни, че това е целият състав на съкровищата, понеже голяма част
от тях са случайни находки и не е известно дали постъпилите в музеите монети са всички, съдържащи се в тях. Ние сме почти напълно сигурни, че поне
част от монетите са били разграбени още при намирането им.
Монетите на Кралство Полша съставляват по-голямата част от монетите на Реч Посполита, срещащи се на територията на нашата страна. Върху
реверса на трояките стои надписът REG·POLONIÆ, т.е. REGNI POLONIÆ –
[монета] на Кралство Полша, или различни негови варианти с редица абревиатури. Тези монети са съхранявани от населението дълго време след годината
на отсичането им и често са използвани вторично. Ето защо почти всички са
пробити.
Известните от българските земи монети покриват един сравнително
тесен хронологически диапазон. Той съвпада с периода на интензивно монетосечене на полските монети след 1580 г., както и с времето на производство
на екземпляри с висока сребърна проба. След намаляването на сребърното
съдържание на трояките през 1618 г., потокът към Балканите на тези монети
почти секва. Поне до този момент не са публикувани екземпляри, отсечени
след тази дата. Но дори и да има такива, това ще са изключения и количеството на полските монети вече няма да бъде същото.
Като цяло полските монети са широко и повсеместно разпространени
в днешните български земи. За съжаление, от приведените данни в публикациите трудно може да се направи заключение за количеството на монетите, сечени в Полша, в Литва, в някоя от васалните на държавата територии
или в някой свободен град. Най-често всички те са описани в инвентарниЮрукова, Й. Монетните находки, открити в България през 1980 г. –
Археология, 1, 1982, с. 65; Харитонов, Х. Монетите на Европа, с. 250, № 115.
18
Авдев, С. Монетните находки от България, намерени в периода 1823 – 1900
(по архивни и литературни данни). – Нумизматика, 2, 1981, 37–38; Харитонов, Х.
Монетите на Европа, № 160.
19
Мирчев, М. Едно съкровище от средновековни монети. – ИНМВ, VI (XXI),
1970, 211–216; Харитонов, Х. Монетите на Европа, № 209.
20
Герасимов, Т. Съкровище от сребърни западноевропейски и турски монети,
с. 243; Филипова, Ф., П. Шидеров. Съкровище от западноевропейски и турски сребърни монети от село Пешаково, Видинско, от XV – XIX в. – Нумизматика, 4, 1990,
28-40; Харитонов, Х. Монетите на Европа, 293–294, № 321.
21
Герасимов, Т. Колективни находки на монети през 1951, 1952, 1953 и 1954 г. –
ИАИ, XX, 1955, с. 608; Герасимов, Т. Съкровище от сребърни западноевропейски и
турски монети, 222–223; Харитонов, Х. Монетите на Европа, 307–308, № 378.
17
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те книги на музеите, както и в голяма част от публикациите, като полски.
Колективните находки, за които това може да се направи, са сравнително
малко. Например в съкровището от Палеокастро има общо шест монети на
Реч Посполита (5 с номинал 3 гроша и един ¼ талер), всички на Сигизмунд
III и сечени за Полша22. В това съкровище полските монети са много малко в сравнение с монетите на други европейски страни (цялата находка е
съставена от 605 сребърни монети). При трояките понякога годината на отсичане е представена само с последните две цифри, особено при монетите,
сечени в края на XVI в. Друг полски трояк от друго поморийско съкровище
е отсечен в монетарницата на град Бидгошч през 1597 г. и спада към много
рядък тип23.
Великото Литовско княжество е вторият основен субект на Реч Посполита. При сключването на Люблинската уния през 1569 г. Литва е задължена
да предаде на Полша значителна част от териториите си, които не са населени
с литовци (без Белорусия). Така голяма част от Украйна, включително и град
Киев, е предадена на Полша.
При трояките на Реч Посполита, сечени за Литва, надписът най-често е
M·D·LIT, т.е. MAGNI DVCATVS LITVANIÆ – [монета] на Великото Литовско княжество24, като се срещат няколко негови разновидности и абревиатури.
Монетите, откривани в България, принадлежат на същите двама владетели,
като полските. Те са отсечени в монетарницата на град Вилно (Вилнюс) –
столицата на великото княжество и единствена монетарница в обширните му
територии. Най-ранните литовски монети, срещащи се в нашите земи, са от
управлението на Стефан Батори25.
Значителна част от трояките на Реч Посполита, които се откриват в
днешната територия на България, са сечени в град Рига. Те имат почти същото оформление като останалите монети от три гроша, сечени за Полша и Литва, но са с герба и надписите на град Рига. Самият град е сравнително кратко
време във владенията на Реч Посполита. Според Люблинската уния Рига и
голяма част от областта Лифладия са кондоминиум на Полша и Литва. Освен
това град Рига разполага с доста широка автономия и заедно с Данциг сече
собствени монети. Територията на Реч Посполита, разположена на север от
Херцогство Курландия и Семигалия, е терен на ожесточени сблъсъци между
поляци и литовци, от една страна, и руснаци и шведи, от друга. Още по време
на Ливонската война (1558 – 1582) териториите край града са опустошени.
Krastev, K. Anchialus in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. – Geldgeschichtliche
Nachrichten, 256 (Vol. IV – Juli 2011). Frankfurt am Main, 2011, p. 187, 194–195, Tabelle
2; срв.: Kopicki, E. Ilustrowany skorowidz pienięszy polskich i z Polską związanych.
Warszawa, 1995, p. 70, № 1191–1194.
23
Срв.: Kopicki, E. Monety Zygmunta III Wazy. Szczecin, 2007, p. 130, № 727, 729.
24
Klimek, Z. Ceny monet polskich, 30–43.
25
Срв.: Ivanauskas, E., R. Douchis. Coins of Lithuania, 1386-1707. VilniusColumbia, 1999, p. 160, № 781:129.
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Град Рига от 1561 до 1581 г. е свободен имперски град в Свещената Римска
империя, а след това е присъединен към Реч Посполита.
Всички монети, отсечени в град Рига и открити по българските земи,
са трояки. До този момент не е известна нито една монета с друг номинал.
Оформлението им, макар да е еднотипно с това на останалите, сечени в
Полша и Литва, все пак се различава най-вече по надписа върху реверса,
който винаги завършва със CIVI RIGE, т.е. град Рига26. Освен това върху
реверса е изобразен и гербът на града – крепостна порта с две кули, а над
нея – два ключа, символизиращи ключовете на града. В Рига монети от
три гроша започват да се секат по време на управлението на крал Стефан
Батори и имат стандартното за тези монети сребърно съдържание и тегло.
Така те се разпространяват на Балканите под османска власт заедно с останалите трояки на изборната монархия и са изключително добре приети от
населението.
Монетосеченето на град Рига продължава относително кратко време,
поради бурните политически и военни събития, които се разиграват в района
в края на XVI и в началото на XVII в. От враждата между Реч Посполита и Русия за бившите земи на Ливонския орден в крайна сметка се възползва Швеция, която именно тогава изгрява като регионална велика сила. Още в битката
при Киргхолм през 1605 г. шведските войски достигат до южните предели на
Лифландия. Областта и град Рига официално са присъединени към обширните шведски владения през 1621 г.
Тези събития имат връзка и с друг субект на Реч Посполита. По време
на Ливонската война през 1561 г. и Ливонската конфедерация се разпаднала,
и Ливонският орден бил разформирован. По-голямата част от териториите му
били включени в територията на Литва. Част от земите на юг от река Западна
Двина формирали Херцогство Курландия и Семигалия27 със столица Митау
(Желгава), като литовски васал. В териториите на херцогството първоначално
не били включени земите на Епископство Курландия, които представляват
няколко отделни разпокъсани анклави. Херцогството се явява своеобразно
продължение на Ливонския орден, но вече като светско владение. Последният
магистър на ордена, Готард Кетлер, става първия херцог на Курландия, както
и реален собственик на ⅓ от земите в херцогството. Останалите благородници на ордена също запазили своите позиции и привилегии. След смъртта на
Готард през 1587 г. страната била поделена на две от синовете му. Фридрих
управлявал Семигалия и резидирал в Митау, а Вилхелм – Курландия със столица Голдинген (дн. Кулгида). И двамата носили една и съща титла: херцог на
Курландия и Семигалия.
Срв.: Thern, R. (ed). Standard Catalog of World Coins. Seventeenth Century,
1601 – 1700 (4th Edition). Iola (WI) (Krause Publications), 2008, p. 1161, No KM#A6;
Kopicki, E. Monety Zygmunta III Wazy, p. 270, № 1419.
27
И двете феодални владения се намират на територията на днешна Латвия.
26
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Първите монети на Херцогство Курландия и Семигалия са отсечени
още при първия владетел на страната Готард Кетлер през 1570 г.28 Монетосеченето продължава до 1780 г.29, като са сечени различни номинали като дукати, талери и други. Но от днешните български земи са известни само курландски трояки, докато останалите номинали, сечени в херцогството, до този
момент не са засвидетелствани.
Трояките са с размер и тегло, характерни за всички монети от този номинал в Реч Посполита. Въпреки това общият брой на известните монети
е изключително малък. Общото оформление на монетното поле не се отличава съществено от другите монети на Реч Посполита от този номинал. Но
при детайлите се наблюдават известни различия. Върху аверса на монетите е
представен херцогът, а не полско-литовският владетел. Реверсът обаче е традиционен.
От територията на днешна България са публикувани твърде малко курландски монети. Смятаме, че техният брой ще нарасне след подробното проучване на монетите на различните субекти на Реч Посполита. Както казахме
малко по-горе, традиционно всички монети на тази дуалистична монархия
се описват като полски, което при липсата на подробно описание и снимки
затруднява определянето им. Причина за смесването им е много близкото оформление на монетите, които се различават най-вече по надписите. Убедени
сме, че в нашите музеи се съхраняват курландски монети, записани в инвентарните книги на музеите като полски. Основание за това ни дава една монета
от фонда на ИМ „Искра“ Казанлък, записана като полска. Всъщност монетата
е курландска и принадлежи на управлението на херцог Вилхелм фон Кетлер
(1596 – 1616)30.
Имитации на трояките на Реч Посполита започват да се секат и в редица
други европейски страни. Въпреки значителните прилики с първообразите,
често при тях се наблюдават редица отклонения. При по-голямата част от тези
подражателни монети реверсът е традиционно зает от няколкоредов надпис,
съдържащ задължително фразата „три гроша“.
Херцогство Тешин31 се намира в най-южните части на областта Силезия. Столица е едноименният град, който сега е разделен между Полша и Чехия. Градът има важно кръстопътно значение и е разположен на приток на
река Одер сред Силезийските хълмове и в северните подстъпи към едни от
най-важните проходи през Силезийските планини. Херцогството е обособено
като отделно владение още през XII в. То е владение на династията на Пястите, от която произхождат и първите полски крале. През XVI – XVII в. Тешин
е васален на Чехия, а през 1587 г. се превръща в арена на сблъсъци между
Kopicki, E. Ilustrowany skorowidz, p. 177.
Ibidem, p. 181.
30
Срв.: Kopicki, E. Ilustrowany skorowidz, p. 178, № 4042.
31
Чешин на полски език.
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29

Полските трояки и техните подражания

57

свещения римски император Фердинанд III и Ян Замойски по време на войната за полското наследство. Пястите успяват (с някои малки изключения) да
запазят владенията си до 1653 г., когато Тешин е присъединен към родовите
владения на Хабсбургите. Въпреки това то се запазва като самостоятелно владение чак до 1918 г., когато териториите му, дори и градът Тешин, са поделени между Полша и Чехословакия.
Монетите на Херцогство Тешин се срещат много рядко в българските земи под османска власт. Засега е публикувана само една монета в съкровището от село Ръждавица (Кюстендилско)32. Тя е трояк, отсечен през
1597 г. при управлението на херцог Адам Вацлав33 (1579 – 1617). Когато
заема престола, той е едва осемгодишен и през 1587 г. бил изпратен да учи
в Курфюрсткия съд в Саксония, където получил блестящо военно и политическо обучение. Адам Вацлав се завърнал в Тешин едва през 1595 г. и още
същата година се обявил за съюзник на император Рудолф II и поискал да
вземе участие във войната срещу Османската империя. Опасявайки се от
турско нашествие, той изградил силна отбранителна линия по южните граници на страната. В навечерието на Тридесетгодишната война Адам Вацлав
поддържал линията на Католическата лига, въпреки че по-голямата част от
благородниците в херцогството били протестанти. По всяка вероятност това
негово решение е породено от политиката на неговия пряк сюзерен – чешкия крал Матиас (Матеус)34.
Тешинските монети от три гроша имитират оформлението и надписите
на полските трояки. На аверса е изобразен херцогът със съответната титулатура, а реверсът е зает от триредов надпис. По всяка вероятност тешинските
монети навлизат по османските пазари заедно с останалите монети от три
гроша на различните субекти на Реч Посполита, които бързо печелят симпатии сред населението.
Подражания на полските трояки се появяват и на Балканите – в Дубровник и Трансилвания. Дубровник е славянското име на града, въпреки
че официалното название на държавата е латинско: Communitas Ragusii35.
Републиката номинално се намира под османски васалитет с многобройни
задължения36, сред които са дори шпиониране на християнските врагове на
турците и предаването на редовна информация за тях на Портата; събираТонев, А. Колективна находка от западноевропейски монети от разкопките
на обект „Калето“ при с. Ръждавица. – ИИМК, 1, 1989, 329–330, № 20, но погрешно
определена като монета на Реч Посполита.
33
Или Венцеслав.
34
Брат на Рудолф II и бъдещ свещен римски император.
35
Sugar, P. Southeastern Europe under Ottoman Rule, 1354 – 1804. Seattle (WA)
(University of Washington Press), 1996 (Third Printing), 170–171.
36
Sugar, P. Southeastern Europe, p. 177; вж. също: Biegman, N. Turco-Ragusan
relationship according to the firmans of Murad III (1575 – 1595) extant in the State Archives
of Dubrovnik. The Hague-Paris, 1967, p. 26.
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не на информация за съсредоточаването, придвижването и числеността на
християнските армии; транспортиране на османски конвои на Запад; изпращането в съседните на Дубровник санджаци на квалифицирани занаятчии
и работници37. Въпреки това дубровнишките управници често отказвали да
изпълняват тези задължения, а османците нямали почти никаква възможност да се противопоставят на това поради липса на конкретен механизъм
за контрол (например османски гарнизон или мюсюлмани на територията
на републиката)38. Така, въпреки юридическия си васален статут, Дубровнишката република била фактически независима държава и дори сключвала
договори с други страни без знанието на османците39. Дубровнишката република имала значителни приходи от митнически такси, налагани на стоките,
предназначени за износ. В години на мир те са относително скромни и са
в границите между 10 000 и 20 000 златни дуката годишно. Но по време на
войните между Османската империя и Република Венеция, когато последната не е могла да обслужва търговията, тези приходи нараствали значително. Най-големи са те по време на войната за остров Крит40, когато достигат
500 000 златни дуката годишно41.
Дубровнишките монети се срещат сравнително често в находките, но в
малко количество. Търговските връзки на Дубровник с Османската империя,
както и присъствието на дубровнишки търговци в различни градове са добре
проучени42, но те почти прекъсват след средата на XVII в., след разрушителното за града земетресение през 1667 г. Голяма дубровнишка колония е имало
в София43, а безистенът в Шумен, построен най-вероятно през XVI в., е наричан от населението Дубровнишки пазар. В Шумен вероятно е съществувала и
дубровнишка колония, а може би дори и венецианска, както може да се съди
от каменен надпис на латински език от 1656 г. и оловен венециански печат от
1603 г.44, както и от запазеното название на местността Латинските гробища,
североизточно от Безистена.
Kármán, G., L. Kunčević (eds.). The European Tributary States of the Ottoman
Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Leiden, 2013, 96–97 с цит. лит.
38
Ibidem, p. 97.
39
Sugar, P. Southeastern Europe, p. 177.
40
Т.нар. Кандийска война: 1645 – 1669.
41
Faroqhi, S. Crisis and Change, 1590 – 1699. – In: H. Inalcik, D. Quataert (eds.).
An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300 – 1914. Cambridge, 1994,
p. 516, Fig. II: 4.
42
Сакъзов, И. Стопанските връзки между Дубровник и българските земи през
XVI и XVII столетия. С., 1930.
43
Иширков, А. Град София през XVII в. С., 1912, с. 47; Герасимов, Т.
Съкровище от сребърни западноевропейски и турски монети, с. 211.
44
Моллов, И. Дубровнишки и венециански находки в Шумен. – ИБАД, 6. С.,
1919 – 1920, 136–137.
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Трояките на Република Рагуза имат изобразен на реверса закрилника
на града – Свети Блазиус (Власий, Влас). Свети Власий Аморийски е византийски светец, живял през IX в. и според житието му е бил посредник между
българския княз Борис и римския папа45. В съкровището от село Ръждавица
(Кюстендилско) се съдържат един троен грош и три монети от един грош46.
Макар и с частично запазени надписи, изглежда и четирите екземпляра са отсечени през 1628 г. Трояките се секат в Дубровник между 1627 и 1692 г.
Монети с номинал три гроша се секат и в Трансилвания. Такава монета
на княз Ищван (Стефан) Бочкай (1605 – 1606) се съдържа в съкровището от
София, но е неправилно определена като монета на Унгария и Трансилвания
на Стефан Батори47. Във фонда на ИМ „Искра“ Казанлък се съхраняват два
непубликувани трансилвански трояка от управлението на княз Габор Батори (1608 – 1613). Те принадлежат на два различни типа, сечени през 160948
и 1611 г.49 Трансилвански грош на Габор Бетлен (1613 – 1629), отсечен през
1625 г.50, е открит на Провадийската крепост, която обаче по това време вече
не е имала военни функции и монетата вероятно е загубена там случайно51.
По това време Трансилвания изпитва икономически затруднения, породени
от тежките войни, монетите са вече с намалено тегло и бързо губят своята
популярност сред населението.
За подражания на полските трояки могат да се приемат и монетите от
10 су, които се появяват на територията на Франция. Традиционно се смята,
че те са предназначени не толкова за вътрешния пазар, колкото за търговията
с Леванта и се разпространяват в Средиземноморието през пристанището на
Марсилия52. Част от изследователите погрешно ги наричат монети от 5 су и,
отново погрешно, поставят началото на тяхното производство едва в 1641 г.,
което според Шефкет Памук е при управлението на Луи XIII53. Голяма част от
тези монети вероятно са преупотребени като накит и са пробити. Според тур-

Карайотов, И. През първите векове на робството. – В: И. Карайотов, П.
Кияшкина, К. Господинов. Бургас – вечното пристанище. Бургас, 2000, с. 80.
46
Тонев, А. Колективна находка, 330–331, № 25-28.
47
Герасимов, Т. Съкровище от сребърни западноевропейски и турски монети,
223–224; срв.: Thern, R. Standard Catalog, p. 1391, № KM#8.
48
срв.: Thern, R. Standard Catalog, p. 1392, № KM#55.
49
срв.: Thern, R. Standard Catalog, p. 1392, № KM#79.
50
срв.: Thern, R. Standard Catalog, p. 1391, № KM#164; Huszár, L. Bethlen
Gábor pénzei. Kolozsvár, 1945, p. 110, № 131.
51
Лазаров, Л. Данни за монетната циркулация на Провадийската крепост
(по материали от Дългополския музей). Велико Търново, 2001, 38–39.
52
Pamuk, Ş. In the Absence of Domestic Currency: Debased European Coinage in
the Seventeenth-Century Ottoman Empire. – JEH, vol. 57, № 2 (Jun., 1997), p. 349.
53
Срв.: Pamuk, Ş. In the Absence, p. 349; всъщност от 1637 г. на френския престол е Луи XIV.
45

60

Красимир Кръстев

ския изследовател те били използвани от по-бедните жени християнки54. Други автори смятат, че те са използвани като накит от селянки, които не могат да
си позволят по-скъпи сребърни или златни монети55. Всъщност обяснението
за задължителната употреба като накит на пробитите монети според нас трябва да претърпи ревизия, понеже са възможни поне още няколко интерпретации. Трудно можем да си представим, че съвсем безразборно пробити монети
са били носени като накит, т.е. с цел украса. Много често монетите са пробити
на всевъзможни места, с което се губи симетрията, засегната е дори главата на Исус Христос или християнският кръст. Всички тези обстоятелства ни
карат да се замислим върху недобре обоснованото мнение за вторичната им
употреба от християнски жени. Трудно можем да си представим, че вярващ
християнин би носил подобна монета, а да приемем, че те били носени от
мюсюлмани, е още по-невероятно. Уверени сме, че бъдещите проучвания по
темата ще дадат задоволителен отговор на този въпрос.
Във Франция 12 монети от 10 су са равни на едно златно екю, или на
8 испански реала, но в Османската империя тяхната стойност е завишена и в
Леванта една испанска сребърна монета от 8 реала се равнявала на 8 монети от 10 су56. Тази разлика в стойността до този момент не е задоволително
обяснена, но, както правилно отбелязва Шефкет Памук, тя не би могла да се
обясни с разликата в рациото между златото и среброто в западната и в източната част на Средиземноморието, понеже тя не надвишава 10% през XVI
и XVII в.57 Голямата популярност на френските монети от 10 су по османските пазари най-вече в Леванта предизвиква сеченето на многобройни подобни
на външен вид монети. Те се секат в различни френски феодални владения:
княжествата Трево, Домбес, Оранж, Монако и др., както и в Република Генуа. Пласирани са също и в Османската империя, както личи от каталога на
Фредерик Хаслук58 и от монетните находки. Тези монети обаче имат намалено тегло и по-ниско сребърно съдържание от френските. Карл Киндлебергер
счита, че сеченето на непълноценни монети е разпространено повсеместно
в Европа, като твърде скоро редица дребни феодални владетели започват да
пренасят тези непълноценни монети до османските пристанища, където били
обменяни срещу пълноценни59. От друга страна, изключително слабото разпространение на монетите на споменатите по-горе държавици на територията
Ibidem, p. 349.
Hasluck, F. The Levantine Coinage. – NC, 1 (series 5), p. 56.
56
Chevalier Chardin. Voyages du chevalier Chardin en Perse et aux Indes
Orientales. London, 1686, p. 7; Hasluck, F. The Levantine Coinage, p. 56.
57
Pamuk, Ş. In the Absence, p. 349, n. 13; срв.: Pamuk, Ş. Money in the Ottoman
Empire, 1326 – 1914. – In: H. Inalcik, D. Quataert (eds.). The Ottoman Empire: Its Economy
and Society, 1300 – 1914. Cambridge (Cambridge University Press), 1995, Tab. A-2, A-5.
58
Hasluck, F. The Levantine Coinage, 65–71.
59
Kindleberger, C. The Economic Crisis of 1619 to 1623. – JEH, vol. 51, № 1,
1991, p. 158.
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на империята показва, че те не намират добър прием, или най-малкото, не са
били трезоризирани. Количествата им си остават ограничени, дори сравнени
с тези на френските монети.
Монетите на Оранж се срещат, макар и рядко, и по българските земи.
Княжество Оранж се намира в южната част на Франция, непосредствено до
Авиньон (тогава папско владение), а попадането им в монетната циркулация
на Балканите под османска власт е или самостоятелно, или е свързано с проникването на монетите на Франция, Холандия и Лотарингия. Монетите на
това малко френско феодално владение се срещат рядко на територията на
България. Най-много монети на Оранж се съдържат в съкровището от село
Тръстиково (Бургаска област) – пет броя. Те принадлежат на двама владетели на княжеството: Фредерик-Хендрик60 и Вилем-Хендрик (1672 – 1702)61. И
двамата са едновременно и щатхалтери на нидерландските провинции Холандия, Зеландия, Оверийсел, Гелдерланд и Утрехт62, а вторият е едновременно
и крал на Англия, Шотландия и Ирландия63. Единичен екземпляр от 1/12 екю
на последния владетел се съхранява в ИМ „Искра“ Казанлък64. Разпространението на този тип монети е свързано с цялостната циркулация на френските
монети на територията на Османската империя. Не е изключено навлизането
им на Балканите да е в зависимост и от циркулацията на нидерландските монети. При всички случаи монетите на Оранж са свързани с френската монетна
система, макар че не я повтарят изцяло и са с намалено тегло, въпреки еднаквия номинал с френските.
Подражания на трояките се появяват и в Италия. Сред сравнително поразпространените монети са тези на Великото херцогство Тоскана (Етрурия).
Най-често се срещат монетите на двама велики херцози – Фердинанд I (1587 –
1608) и Фердинанд II (1621 – 1670) – като и двамата владетели са изобразени с
характерна лъчиста корона с пет шипа65. Върху реверса на последната монета
е изписана латинската библейска сентенция Soli Deo honor et gloria (Слава и
чест за единствения Бог).

Освен с холандската транскрипция на името си, той е познат и с френската
Фредерик-Анри и немската Фридрих-Хенрих.
61
Карайотов, И. През първите векове, 80–81.
62
Под имената Фредерик Орански и Вилем Орански.
63
Под името Уилям III (1689 – 1702).
64
срв.: Thern, R. Standard Catalog, p. 274, № KM#115.
65
Срв. Corpus nummorum Italicorum. Volume IX, Emilia (Parte I – Parma e
Piacenza – Modena e Reggio). Roma, 1925, p. 29, № 27.
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Скоро след своята поява в Реч Посполита трояките придобиват голяма
популярност и широко разпространение в редица европейски страни, където
се появяват и техни многобройни имитации. Въпреки че голяма част от тях са
предназначени за търговията в Леванта, те се срещат практически по цялата
територия на Османската империя, както личи и от находките от днешните
български земи.
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БЪЛГАРСКАТА СХИЗМА ОТ 1872 ГОДИНА
И ОТНОШЕНИЕТО НА РУСКАТА, СРЪБСКАТА
И РУМЪНСКАТА ЦЪРКВA КЪМ
ТОЗИ НЕКАНОНИЧЕН АКТ
Ангел Кръстев
THE BULGARIAN SCHISM OF 1872
AND THE ATTITUDE OF THE RUSSIAN, SERBIAN
AND ROMANIAN CHURCHES TO
THIS NON-CANONICAL ACT
Angel Krastev
This publication is an attempt to indicate the negative attitude of the Russian, Serbian and Romanian churches to the Constantinople council and the imposed schism in 1872.
Since „The Bulgarian church question“ leads to complication of the inter-church relations
and of the possibility of all-Orthodox testimony in the world, the judgments in favor of the
Bulgarian cause prevail. The negative consequences of the schism in the Orthodox community, the expression of implicit but clear disagreement with the unjust schism from the
Russian, Serbian and Romanian churches are highlighted.

Видният български канонист проф. протопрезвитер д-р Стефан Цанков1 обръща внимание на факта, че след налагането на достопечалната
схизма през 1872 г., освен реакция в Гръцкото кралство и Синода на Йерусалимската патриаршия, „никоя от православните църкви не отговаря
на патриаршеското послание за обявяването на схизмата“. Нещо повече:
„във всички тези негръцки църкви бе порицан/критикуван от общественото
мнение и от повечето църковни и богословски среди незаконният и неканоничен акт на Константинополската патриаршия... Наистина, не последва
и официално, формално одобрение на съборния акт от нито една от тях“.
Твърде обременена е духовната атмосфера, състоянието на вътрешния църковен живот и международните отношения, за да се комплицира по-нататък
пътят към единството и възможността за общо православно свидетелство
в света.
1

Zankow, St. Die Verfassung der Вulgarischen orthodoxen Kirche. Zürich, 1918.
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Проучвайки многобройните документи върху схизмата и междуцърковните отношения, историците основателно изтъкват, че през първите десетилетия на българското църковно-национално движение Руската църква, политическите и културните среди в империята остават безучастни и неопределени,
а някои от началните им позиции изглеждат двусмислени. Това се отнася до
характера на църковната разпра, тенденциите и опасността от нейния разгар,
който ще насърчи българите дори да търсят своето право на автокефалия и
патриаршия с голям диоцез „от Балкана до Архипелага и почти до границите
на Елада“. Всичко това можеше да наруши „църковния мир“. Русия трябва да
остане неутрална и „покровителка на всички православни едноверци“. Настоятелят на Руската църква, обслужваща посолството в Цариград – архимандрит Петър Троицки, представя исканията на българите като противоцърковни. Този възглед се споделя и от други духовници и руски дипломати – поне
да началото на 60-те години. Постепенно обаче в държавно-политическите и
църковните кръгове се откроява и тезата, че българите имат право на отделна
Поместна църква. Тя ще ги запази и от надвисналата опасност да се „открият“
за влиянието на неправославните пропаганди. Унията е сериозно изкушение:
тя може да отслаби Източната православна църква. Главното основание за недоволството на българите е угнетението, проявявано от гръцкото духовенство
над славянското население.
Руската патриаршия усвоява девиза на Московския митрополит Филарет: „Предпазване и внимание в отношенията до Църквата сестра (Цариградската); ненамеса в нейните вътрешни работи. Но трябва също да се има предвид, че някои искания на българите са естествени, основателни и законни. А
единството на Православието стои над всичко!“.
В такава посока дългосрочно се координират позициите на църква и
държава по гръцко-българската разпра: призиви към взаимни отстъпки на
спорещите; възможно решение в духа на проектите на Григорий VІ и на Пловдивски Паисий; Ферманът като инструмент за постигане на справедливо
уреждане на диоцезните граници. Нецелесъобразност да се свиква Вселенски
събор по „Църковния въпрос“, защото не се касае за догматически проблеми.
Новоучредената Екзархия е напълно православно учреждение, което се нуждае само от признанието на Цариградската патриаршия, за да добие статут на
сестра църква.
Разбира се, при тогавашните усложнени взаимоотношения в православната общност, не се поставя никакъв въпрос относно българска автокефалия
(тя in facto съществува във вътрешния живот на Екзархията)2.
Руската църква не прави „крачка напред“, очаквайки каноническо признание от Цариградската патриаршия. По случай 1000-годишнината от осноПак там; извори и библ. у Снегаров, Ив. Отношенията между Българската
църква и другите православни църкви след провъзгласяване на схизмата. – В: ЦА, кн.
ІІІ-V, 1929, с. 10 и сл.
2
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ваването на Българската църква ректорът на Московската духовна академия
прот. В. А. Горский изразява надежда за опазване каноническите връзки между Екзархията и Патриаршията.
Дори и в Славянския комитет няма пълно единомислие относно българския църковен въпрос. Така например Т. И. Филипов порицава фермана и застава на патриаршеските позиции за свикване на Вселенски православен събор.
Богоявленската акция (1872 г.) е осъдена като антиканонична демонстрация както от Руската църква, така и от държавната власт3. Н. М. Воскресенски отправя остри писма до българските архиереи с укори за канонически
нарушения и с тревожна оценка за последиците от „увлечения в крайности“
на участниците в драматичните църковни борби. Подчертава се нуждата от
помирения, прошка и благословение от патриарха, разрешение за пребиваване на екзархийския център в столицата и прочее. Авторът смята, че неотлъчените – законни архиереи от България, могат да „слязат в Цариград“, за да „се
съгласят с Църквата и приемат църковното решение“4.
В друга посока са мислите и оценката на А. Н. Муравьов. Христовата
църква е в тежко положение и на Изток, и на Запад. Тя рискува „да се поведе след
виковете на тълпата, и като се движи от пламенни страсти, да нарече схизматически славянските племена и нас – русите, под предлог, че с това опазва светите
канони“. Трябва да се мисли добре „какво ще стане с петте милиона гърци, когато те се отделят от 15 милиона славяни [на Балканите] и от 60 милиона руси“.
Не трябва да се забравят „големите жертви и потоци кръв, които е проливала
Русия за православните на Изток“. Тази Русия, която зове православните към
мир, единство и отбягване от инославна политика, може да е полезна и по-късно.
Муравьов изразява недоволство от прояви на непризнателност и неискреност в някои гръцки среди, възбуждане на „съблазни и страсти“, високомерно отношение от „потомци на Ликург, които предписват правила за поведение“ на своите братя, и прочее5.
Вж. подр. ЦГИАЛ, ф. 797, д. 246, ч. VІІ, л. 197–206; ч. ІХ, л. 38–39; ч. Х, л.
105 сл.; ч. ХІ, л. 2–5; Православное обозрение, 1870, 5, с. 131 и сл., 1872, с. 651, 656;
Γεδέων, Μ. Έγγαφα πατριαρχικά καί συνοδικά περί του̃ Βουλγαρικου̃ ζητήματος (1852 –
1873). Κωνσταντινοΰπολις, 1908, 321–340; Теплов, В. Собрание мнений и отзывов
Филарета Митрополита Московского и Коломенского по делам Православной церкви на Востоке. Санкт–Петербург, 1886, с. 350 и сл.; Греко-болгарский церковный
вопрос по неизданным источникам. Санкт-Петербург, 1889, с. 69 и сл.; Дринов, М.
Исторически преглед на Българската църква от самото ѝ начало и до днес; „Болгаре и
Константинопольская патриархия“; статии относно Охридската архиепископия. – В:
Трудове на М. С. Дринов. Т. 2. С., 1911, 166–201; Кирил Патриарх Български. Граф
Н. П. Игнатиев и българският църковен въпрос. Изследвания и документи. 1, С., 1958,
112–113, 135, 142–150; Маркова, З. Българският църковен въпрос в руската историческа литература. – ИПр, 1975, 3, с. 113 и сл.
4
Турция, VІІІ, бр. 26, 31, 1.VІІІ. – 16.ІХ.1872.
5
Пак там, бр. 32, 23.ІХ.1872.
3
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По повод публикацията в Православно обозрение (октомври 1872 г.) върху Цариградския събор и произнесената схизма, в. Право отразява чувства и
мисли на руси и други православни в онези неспокойни дни. Поставя се въпросът, какво трябва да бъде отношението на Руската църква, за да запази тя своето
достойнство и да бъде полезна за цялото православно християнство. Отговорът
е: не е нужно „като съчувствие на българите да развалим съюза с гърците, или
като поддържаме добрите отношения с гърците, да изтласкаме от себе си българите“. Не можем да застанем срещу българите поради това, че „те са пожелали
да служат в своите църкви ... на древния свой църковнославянски език“, да се
преподава в училищата на родния им език и да имат своя родна йерархия...
Всичко това не би трябвало да се приема като право и монопол „само на няколко... области“. Българите не могат „да отблъснат от себе си и да продадат
братята си – македонските българи“. Ние – русите – „отдавна сме се сдобили
с църковна самостоятелност, каквато искат българите, затова не се пада нам да
хвърляме камъка на осъждането“. Обвиняват ги, че „получиха църковната си
самостоятелност по незаконен път – от светската, даже иноверна власт! Но не е
ли истина, че те около 15 години молиха за това законната власт – Константинополския патриарх“. И след получаването на султанския ферман те „не желаеха
ли и не опитваха ли се няколко пъти да молят Патриарха за утвърждаването на
духовната им самостоятелност? А и самата... Патриаршия, която тъй настоятелно не желае днес да се откаже от своите права над Българската църква, от кого
ги е получила, ако не от същото светско иноверно правителство“6.
В поредицата статии, студии и исторически изследвания на руски „църковни“ и „светски“ автори след провъзгласяване на схизмата получават превес
преценките в полза на българската кауза. Контраатакуван е и публицистът Т.
И. Филипов, укоряван в едностранчивост, гъркофилство и пренебрежително
отношение към своята духовна майка – Руската църква. В „Християнское чтение“ (с редактор И. Чельцов) възраженията срещу неправилното отношение на
Цариградската патриаршия към българите достигат дори до извода, че гърците
следва да бъдат считани за схизматици7. Съборът от 1872 г. е характеризиран
като „политическо събрание на гръцки владици“, вдъхновени от елински филетизъм и националистическа екзалтация, които се приписват като голям грях
единствено на българите8. Силно впечатление прави и сравнението на проф. Г.
А. Муравьов: Цариградската патриаршия по дух прилича на Римската, а съборите ѝ – на йезуитските. Съборът от 1872 г. е гръцки и решенията му са гръцки.
Тази острота в израза сякаш идва като реплика и срещу Т. Филипов, който оприличава руските синодални послания на дипломатически ноти9.
Пак там, бр. 38–39, 24.ХІІ.1872.
Вж. у Снегаров, Ив. Цит. съч., с. 16.
8
Трубецкой, Гр. Руската политика на Изток. Българската схизма. София,
1910, с. 46.
9
Курганов, Т. А. Исторический очерк греко-болгарской распри. – В: Право
славный собеседник. Ч. 1–3, Казан, 1873, 379–381.
6
7
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По искане на Св. синод на Руската църква през 1873 г., литовският архиепископ Макарий (Булгаков) подготвя изложение върху българо-гръцката
разпра. То отразява основните аргументи и справедливи искания на българите – в духа на църковните канони и историческата традиция на православните
църкви. Въз основа на библейски текстове се изяснява въпросът за филетизма и „ереста“ на българите. Обосновава се възгледът за незадължителност на
решението, взето от Поместен (а не Вселенски) събор през 1872 г., особено за
автокефалните църкви, които не участват на заседанията му10.
Изложението дава основа за по-нататъшна разработка по поставените
въпроси и става отправен пункт за становища върху преодоляването на схизмата, трудностите от която стават все по-осезаеми.
Руската църква споделя грижите на държавници и дипломати (като граф
Н. П. Игнатиев и други) в процеса на помирителни стъпки между разделените
църкви, но пази и съответна дистанция от активно включване в разговори и
проекти. Така например през 1873 г., Св. синод отклонява идеята за влияние
върху гръцкото правителство и Цариградската патриаршия да се неутрализира вредното влияние на Сирския архиепископ Ликургос – представител на
„ултрагръцката“ партия11.
При една от срещите си с Игнатиев намиращият се в критична ситуация
патриарх Григорий VІ изразява съжаление, че руският Синод никога не му
дава „едно ясно и точно мнение относно начина за разрешение на българския
въпрос. В своя отговор на моето първо изложение той [Синодът] ми казваше,
че не греша и че все пак българите до известна степен имали право“. Патриархът признава големите заслуги на православна Русия към Великата църква:
„Не е ли Русия постоянно издигала глас против нарушението на нашите привилегии, против турската намеса във въпросите от духовен характер?“. „Религиозните и политическите традиции на Русия ни караха да се надяваме...“ и
сега на подкрепата по българския въпрос12.
През 1874 г. в своя годишен доклад до руския император оберпрокурорът на Св. синод изтъква лошите последици от схизмата в православната
общност, свалянето на Йерусалимския патриарх Кирил, недоволството (и в
гръцка среда) от Цариградския патриарх Антим, с чието име се свързва обявяването на схизмата; неговата оставка. Така докладът косвено осъжда схизмата. Цариградските гръцки вестници засилват своите нападки срещу Св. синод
на Руската църква, в които се изразяват и заплахи относно негативно обществено мнение в Европа13.
Снегаров, Ив. Цит. съч., с. 19; Бакалов, Й. Из областта на историята. –
Църковен вестник, бр. 49, 51, 52, 1911 г.; бр. 1, 2, 1912 г. (превод от изложението на
архиеп. Макарий, публ. в Православное обозрение, 1891, 11–12, 720–755); Трубецкой,
Гр. Цит. съч., с. 46.
11
ЦГИАЛ, ф. 797, ч. Х, л. 512 и сл., 519 и сл., 523–524, 527–528.
12
Пак там, л. 105 и сл.
13
Вж. у Стамболски, Хр. Автобиография, дневници и спомени (1852 – 1879).
С., 1972, 328–329.
10
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Обективните фактори, близката по характер съдба на българи и сърби
под османско иго и опитът в отношенията им с Цариградската патриаршия,
както и изявените симпатии на руската общественост към православните
южни славяни и сестри църкви определят сходството на руската и сръбската
позиция по Българския църковен въпрос.
Още в края на 1868 г. Сръбският митрополит Михаил изразява съжаление за появилите се човешки страсти и политически съображения по църковния въпрос, а така също съгласие с българските архиереи, че църковното
управление може да се променя според нуждите. „Трябва да се даде удовлетворение на един народ, който желае да има свои архиереи, които, като са от
неговия род, ще се грижат с по-голяма ревност да го просвещават на езика му.“ Сръбското население в Босна и Херцеговина също желае владици от
своята народност14.
Българският църковен въпрос можеше да се реши от самата майка църква, без да се свиква Вселенски събор. Необходимо е съгласие, а то се постига
с взаимни отстъпки.
Оправданията на българите не са изслушани по време на събора. А колкото до „филетизма“, съображенията и целите на гърците също са движени
от народностното начало. Сръбската църква скърби за наложеното отлъчване
на българите и не може да приеме схизмата. Сърби и българи са свързани
по вяра, родство и съседство. Връзките помежду им не могат и не бива да се
разкъсват.
Въпреки всичко това, Сръбската църква отбелязва и „бемолен тон“ в
някои оценки върху църковната разпра: „Патриархът канонически има право“. Някои простъпки на българите са осъдими. „Ферманът... [е] противен на
църковните канони и опасен за Църквата“, която „се подчинява на страшно
самоволие“ и зависимост от светските власти. Менят се понятия, възгледи и
дела. Църквата „може да стане оръдие на всякакъв род политика“. А така се
подкопават самите основи на нейното битие“.
Още по-смущаващи са данните за компромис и загърбване на българите, ако Цариградският патриарх назначи в Стара Сърбия епископ от сръбска
народност. На Патриаршията е направено и прилично дарение от 200 жълтици. Неприятното изкушение и потенциалната опасност за разстройване на
българо-сръбските църковни отношения са избегнати чрез своевременното
посредничество на руския посланик граф Н. П. Игнатиев15. Но те стават зародиш на съперничество и спорове, които скоро ще започнат да разстройват
братските и добросъседски отношения. Развитието им дълго време ще бъде в
зигзагообразна линия, свързана с диоцезни претенции и ущърб на екзархийските граници.
Курганов, Т. А. Цит. съч., с. 109 и сл., 156; Теплов, В. Цит. съч., с. 70, 92;
срв. и с. 146.
15
Пак там; ДБИ, т. V, № 153, с. 146; ЦГИАЛ, ч. Х, л. 39–41.
14
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През двете най-драматични десетилетия в развитието на Българския
църковен въпрос Румънската църква също преминава през важен етап на църковно и политическо утвърждаване. Затова на пръв поглед тя сякаш е „безучастна зрителка на гръцко-българската разпра“. Угро-влашкият митрополит
Нифон посреща мълчаливо посланията на Цариградската патриаршия. Явен
знак обаче за положително отношение към стремежите на българите да получат признание на своята Екзархия, както и за едно негласно, но достатъчно
ясно изразено румънско несъгласие с несправедливата схизма, е радушният
прием на йеромонасите Теофил (1869 – 1870 г.) и Герасим (1871 – 1883 г.), изпратени да свещенодействат в българския храм в Букурещ. Двамата получават
съответно признание – канонически грамоти от висшата църковна власт в Румъния, зачитаща валидността на ръкоположението на български духовници.
Наистина, през Освободителната война (1877 – 1878) и след завземането на Добруджа от румънските войски (1878 г.) настъпва известна „лутаница“,
включително неуточненост на диоцезни граници и църковна администрация.
Но самата обстановка, обективни фактори, голяма нестабилност водят до неяснота в църковния „порядък“. Митрополитите Григорий (Русенски) и Симеон Варненско-Преславски не са допуснати в някои места от епархиите им на
румънска територия. Екзарх Йосиф търси съдействие от руския императорски комисар княз Дондуков-Корсаков и насочва владиците към влиятелния
Марин Дринов с молба за изясняване на проблема.
По указания на румънските власти в Мангалия българските свещеници
трябва да споменават по време на богослужение Долнодунавския архиерей
Мелхиседек вместо името на Варненския митрополит. В Русенски окръг обаче свещениците продължават да споменават Доростоло-Червенския митрополит. Архиерейските наместници искат съвет дали да изпълняват нареждането
на румънските власти относно воденето на регистри за ражданията и църковните бракове. Според Екзарх Йосиф те трябва да получат съответни указания
от своя архиерей (митрополит Григорий) как да изпълняват закона.
По предложение на румънското правителство и с руско съгласие, Браницкият епископ Климент (Васил Друмев) – викарен епископ на митрополит
Григорий, напуска Румъния, а ръководената от него част от Доростолско-Червенската епархия – вече в румънска Добруджа, остава подчинена на Долнодунавската (Галацка) епархия. Това създава известно безпокойство у Екзарх
Йосиф, който представя на княжеското правителство подигнатия от някои общественици въпрос за екзархийски епископ в Добруджа.
Заслужава да се отбележи, че както при случая с присъединяване на
Нишката (екзархийска) епархия към Сръбската църква – 1878 г., така и при
ситуацията в Добруджа българските владици от княжеството поддържат тезата, че не бива да се създава юрисдикционен проблем относно духовно-църковното обгрижване на сънародниците ни в Сърбия и Румъния, тъй като те
влизат в състава на държави с еднакво (православно) вероизповедание16.
16

Вж. извори и библ. Снегаров, Ив. Цит. съч., 83–84.
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Анексията на Добруджа с нищо не променя отношенията на Румънската и Сръбската църква към „Българската схизма“. Продължава обаче тяхната
и на Руската църква сдържаност, избягване на официални връзки и най-вече
на литургийно общение с жигосаните „схизматици“. А всичко това – като
осъзнат компромис – с надеждата за закрепване на православното единство.
Изворите отново напомнят за руска намеса – в посоката към единство17,
а тя е неизбежна, „естествена“ за „покровителката на православните под чуждо господство“.

Срв. пак там; ДБИ, т. V, № 153, 156, 158, 159, с. 146, 150 и сл.; Кирил Патри
арх Български. Цит. съч., 192–193.
17
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ПЕРИОДИЧНИЯТ ПЕЧАТ
НА ПРОТЕСТАНТСКИТЕ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ
(1876 – 1949)
Росица Ангелова
PERIODICALS
OF THE PROTESTANT CHURCHES IN BULGARIA
(1876 – 1949)
Rositsa Angelova
The historical narrative presents a different aspect of Protestant propaganda in Bulgarian lands. The term “propaganda” is used not only in its narrow meaning – spreading of
religious faith, but also in a broad meaning – popularization of ideas, views and knowledge
different from faith. Thus, a fuller picture is given of the ways and means of evangelization
and, more precisely, the use of periodicals forth is purpose. The author discloses the Protestant newspapers and magazines published in Bulgarian lands in the period of 1864 –
1949. It includes publications of Convention, Methodist, Baptistand Pentecost evangelist
churches, as well as the evangelist denominations such as Advent churches. For quite a
long period of time the Protestant missionaries issued a considerable number of newspapers and magazines, through which they spread not only religious truths, but also scientific
and literary works. Although a part of the publications was ephemeral, the rest show the
tendency for publishing in great number and free of charge, which made it possible for the
periodicals to reach many homes and Christians. This contributed for the enduring presence of Protestantism in Bulgarian lands since 19th century until now.

Протестантството и протестантската пропаганда в българските земи
през ХІХ и ХХ в. е тема, която е разработвана в българската историография.
Сравнително ясно са очертани началото на протестантската пропаганда в
българските земи през възрожденската епоха1, просветната, благотворителната, литературно-издателската и медицинската дейност на мисионерите, рабоТрайков, В. Протестантските мисионери на Балканите и българите (до
1878 г.). – В: Българо-американски културни и политически връзки през ХІХ – първата половина на ХХ в. С., 2004, 39–46; Трайков, В. Протестантските мисионери и борбата на българския народ за църковна свобода. – В: България в света от древността
до наши дни. Т. 1. С., 1979, 461–467.
1

74

Росица Ангелова

тата им в областта на въздържанието и т. н. За целта е привлечен значителен
документален материал от български и чужди архивохранилища2.
Настоящата разработка си поставя за цел да обърне внимание на един
друг аспект от протестантската пропаганда в българските земи. Използването
на термина „пропаганда“ ще бъде не само в неговото тясно значение – разпространение на религиозна вяра, а и в широк смисъл – популяризиране на
идеи, възгледи и знания, различни от вярата. Така би се добила по-пълна
представа за пътищата и средствата за евангелизация, и по-конкретно използването на периодичният печат за тази цел. Авторката прави опит да представи
протестантските вестници и списания, излизали в българските земи в периода
1864 – 1949 г. Долната граница е свързана с началото на издаването на списание „Зорница“3 под редакцията на д-р Албърт Лонг4. Горната граница бележи
края на свободата и толерантността към евангелските църкви в България, т.е.
времето до пастирските процеси през 1948 – 1949 г. и спирането на седмичния вестник „Зорница“5. Включени са издания на Съборните, Методистките,
Баптистките и Петдесетните евангелски църкви, както и на евангелските деноминации като адвентните църкви.
Интересът на САЩ към българските земи датира още от края на ХVІІІ в.
Тогава за много страни в света България представлява само провинция на
Османската империя – само след половин век в американското съзнание
Икономов, Т. Протестантската пропаганда у нас и нейните ползи за
България. Шумен, 1892; Стоянов, М. Начало на протестантската пропаганда в
България. – ИИИ, т. 14–15, 1964, 45–65; Шопов, П. Пропагандата и просветната дейност на американските библейски общества в българските земи през ХІХ в. – ИИИ,
т. 23, 1974, 149–184; Христов, Х. Протестантските мисии в България през ХІХ в. –
Годишник на Духовната академия „Св. Климент Охридски“, 26, 1981, 139–237; 27,
1982, 113–171; Traikov, V. The First American Protestant missionaries in Bulgaria. – In:
Bulgaria. Past and Present. VІІ, Sofia, 1982, 195–201; Несторова, Т. Американските
мисионери сред българите 1858 – 1912. С., 1991; Конев, И. Америка в духовното
пространство на Българското възраждане. С., 1996.
3
Периодично издание, създадено по идея на американските протестантски
мисионери д-р Албърт Лонг, негов редактор през 1864 г., и д-p Илайъс Ригс, поел редакцията му през следващата година; първият брой излиза като списание в Цариград.
Седмичникът „Зорница”, издаван от протестантския мисионер Т. Л. Байингтън, излиза
за пръв път през декември 1875 г., макар официално да се приема 2 януари 1876 г. Вж.
Кларк, Дж. Ф. Американците откриват българите 1834 – 1878. С., 2013.
4
За дейността на д-р Албърт Лонг и сътрудничеството му с българите – вж.
Хаджиниколова, Е. Албърт Лонг и българите (1857 – 1877 г.). Към историята на американското протестантско мисионерство в българските земи през Възраждането. – В:
Българистиката в зората на двадесет и първия век. Българо-американската перспектива за научни изследвания. VІ конференция на български и американски учени.
Благоевград. С., 2000, 32–42.
5
Авторката благодари на Христо Куличев за направените оценки и препоръки.
Вж. Куличев, Хр. Заслугите на протестантите за българския народ. С., 2008, с. 70.
2
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България6 придобива самостоятелен образ и поражда определени интереси.
Тези стремежи се дължат на стратегическото положение, което България заема на Балканския полуостров в Османската империя, разположена на европейския, азиатския и африканския континент.
Протестантската пропаганда в България обаче е част и продължение от
пропагандата, която американски и английски мисионери започват в Близкия
изток в началото на ХІХ в. Първият представител, който проявява интерес
към мисионерска дейност в българските земи, е англичанин. Уговарянето на
превода на Новия завет, извършен от Неофит Рилски, става от агента на британското и чуждестранно библейско общество Бенджамин Бейкър. Преводът
на Н. Рилски е от 1840 г. и съвпада с обиколките на Бейкър в българските и
близките около тях земи7. Едновременно с това интерес към разгърната дейност сред българското население в Османската империя проявява Илайъс Ригс
от Американския съвет в Цариград и Сайръс Хамлин, управител на американското училище в Бебек, Цариград. Последните двама изпращат през 1854 г.
доклад до Мисионерското общество на Протестантската епископална църква
в САЩ, в който препоръчват да се започне работа и сред българите. Решение
за това се взема през 1856 г., когато са осигурени парични средства.
С дейността в българските земи се заемат две организации –
Американската конгресистка (съборянска) църква и Мисионерското общество на Методистката епископална църква.
Първите мисионери на Методистката епископална църква пристигат
през 1857 г. и правят опити да открият мисии във Варна, Шумен8, Търново9
и Тулча. Дейността им е слаба. Единственият център е в гр. Тулча, където
Думата „България” за първи път се появява в Америка в труда на Тереза
Албертине Луиза фон Якоб. – Therese Albertine Louise von Jakob (Talvj). Historical
view of the Slavic language in its various; with special reference to theological literature. –
Biblical Repository, ІV, 1834.
7
Куличев, Хр. Заслугите на протестантите, с. 43.
8
Мирчев, М. За протестантската пропаганда в Шуменско преди
Освобождението. – ИНМШ, 4, 1967, 159–164; Ангелова, Р. Протестантите – „другите” за шуменската общественост през втората половина на ХІХ столетие. – В: Религия
и църква в България. Социални и културни измерения в Православието и неговата
специфика в българските земи. С., 1999, 363–371; Бонева, В. Българското възраждане в Шумен и Шуменско – църковно-национални борби и постижения. Велико
Търново, 2002, 194–208; Архимандрит Павел Стефанов. Американските мисионери в Шумен. – В: Българо-американски културни и политически връзки през ХІХ –
първата половина на ХХ в. С., 2004, 39–46; Златоустова, Е. Град Шумен и чуждите
пропаганди. – Мир, бр. 12 883, 7 авг. 1943.
9
Якимов, Г. За контактите между Панталей Кисимов и Албърт Лонг. – В:
Българо-американски културни и политически връзки през ХІХ – първата половина
на ХХ в. С., 2004, 47–55; Митев, Д. Евангелизмът и историята на евангелистката
църква във Велико Търново. Велико Търново, 1992; БИА ІІ А 6188, ІІ А 2079; ІІ А 5740,
ІІ А 3496.
6
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Фредерик Флокен успява да събере малка протестантска група. Чак през
1876 г. в Русе се устройва под председателството на епископ Андрюс конференция на всички методистки мисионери и техните помощници.
Представител на Американския съвет в българските земи е Чарлс Морс.
Той се установява първоначално в Цариград, където изучава български език с
помощта на Драган Цанков. Морс издава през 1859 г. граматика на българския
език с англо-български и българо-английски речници, както и буквар. През същата година в Пловдив се настаняват Уилям Мериам и Джеймс Ф. Кларк10. Тук
те откриват през 1860 г. първото протестантско училище в българските земи.
През 1859 г. дейност започва мисионерската станция в Стара Загора.
Начело застава Теодор Байнгтън, с чието име се свързва отварянето на първото девическо протестантско училище.
Двете училища се пренасят през 1870 г. в Самоков11 с тенденция градът да се оформи като център на балканските мисии на Американския съвет
и активно средище на протестантското движение в България. На практика
така и става – през 1918 г. двете училища имат 325 ученици и ученички. През
1926 г. те се сливат под едно наименование „Американски колеж“, който през
1928 г. се премества в Симеоново12. Учебните заведения събират най-видните американски мисионери – д-р Джеймс Ф. Кларк13, д-р Джон Хенри Хаус,
Хенри С. Хаскел, Естере Молтби, Рувим Х. Маркъм и др.14 В град Самоков
към 1932 г. има стотина протестанти, като 80 от тях посещават сутрешните и
вечерните църковни служби, и около 40 редовно посещават неделното училище15. Това обяснява списването в града на петнадесет периодични издания с
разнообразна тематика и на различни езици – български, руски и английски.
С най-голяма продължителност излизат „Жило“ (1902 – 1929)16; „Рилски шеГенов, Р. Джеймс Ф. Кларк (1832 – 1916) – мисионер, просветител, филантроп. – В: Българо-американски културни и политически връзки през ХІХ – първата
половина на ХХ в. С., 2004, 80–90.
11
Юбилеен сборник по случай 50-годишнината от започването на евангелската мисионерска дейност в България 1895 – 1909. Самоков, 1909; Полимирова, М.
Разпространение на протестантството в град Самоков и реакцията на населението. –
В: Българо-американски културни и политически връзки през ХІХ – първата половина
на ХХ в. С., 2004, 71–79.
12
Петков, П. Американският колеж в София в оценките на своите ученици. – В:
Българо-американски културни и политически връзки през ХІХ – първата половина на
ХХ в. С., 2004, 26–38; Бляк, Ф. Американският колеж в София. С., 1993; Hall, W. W.
Puritans in the Balkans. The American Board Mission in Bulgaria, 1878 – 1918. Sofia, 1938.
13
Кларк, Дж. Ф. Американците откриват българите.
14
Вестители на истината. История на Евангелските църкви в България. Под
редакцията на Христо Куличев. С., 1994, 117–120.
15
Пак там, с. 53.
16
Литературен орган на дружество „Развитие” в Самоков. Печата се в печатни
цата на Американските гимназии в тираж 400 броя. В началото (12 години) излиза
ръкописно. Сред редакторите са Антим Недялков, Слави Въргов и Крум Сивриев, Г.
10
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пот“ (1921 – 1943)17 и „Детеводител“ (1886 – 1895)18.
През периода започва да излиза първият печатен орган – сп. „Зорница“,
като началото е поставено на 1 януари 1864 г. Списанието е в обем осем страници, на български език и съдържа богата информация. Излиза под мотото
„Доде ся зазори денят и зорницата изгрее“. Сред редакторите са Алб. Лонг,
И. К. Грин, Т. Л. Байнгтон и Роберт Томпсън19. От 1876 г. от него се оформят
две издания – едно седмично, предназначено за възрастни (вестник), и друго,
месечно, за младежката аудитория20.
Приетата на 16 април 1879 г. Търновска конституция наред с другите
прокламирани свободи, дава и религиозни. Скоро настъпва духовно раздвижване. За един кратък период до войните за национално обединение (1912 –
1918) броят на станциите става 4, подстанциите от четири стават 56, отварят
врати 19 църкви, броят енориаши от 124 се увеличава на 326621. Става ясно,
че мисионерското присъствие на Американския съвет сред българите показва
бавно, но стабилно нарастване. През периода 1878 – 1918 г. излизат 22 периодични издания на отделните деноминации22.
Асърлъкян, Атанасов, Б. Кременлиев. „Жило” е хумористичен вестник, основан през
1902 г., списван от ученици в Американския колеж. Вж. Ангелова, Р. Периодичният
печат на протестантските църкви 1834 – 1944. С., 2003, с. 39.
17
Вестник, а от септември 1925 г. списание на учащите се при американските
гимназии в Самоков (по-късно в София – Симеоново). Списва се в духа на американското младежко християнско движение със задача „да даде представа за живота
в американското училище в Самоков, по-късно в Симеоново, да посредничи между
бивши и настоящи възпитаници”. Съдържа разкази, стихове, статии по педагогически
въпроси, сведения за младежките движения в западните държави, английски отдел,
хумор и първи литературни опити. В редколегията му в различните периоди влизат:
Радка Манафова, Люба Илиева, Галя Везенкова, Леда Милева, Ивета Бехар, Вълчан
х. Вълчанов и др. Вж. Ангелова, Р. Периодичният печат, 61–66.
18
Месечен вестник за децата. Издава М. А. Слипър. Самоков, в Евангелската
училищна печатница. Цена 5 ст. Годишен абонамент 60 ст. Първият брой излиза на
Коледа през 1886 г. През 1896 г. се слива със „Зорница” и излиза под името „ЗорницаДетеводител”. Сред редакторите са д-р Кингсбери и Г. С. Малчев. Вж. Ангелова, Р.
Периодичният печат, с. 31.
19
Издание на американски евангелски мисионери за протестантска пропаганда
сред българите. След 1874 г. предимно предназначено за младежи. Помества религиозно, научно-популярно и забавно четиво, описания на градове и държави, полезни
съвети и др. Вж. Ангелова, Р. Периодичният печат, 41–45.
20
Кирил, патриарх български. Католическата пропаганда сред българите през втората половина на ХІХ в. (1859 – 1865). С., 1962, 31–35; Петков, П.
Американските мисионери в българските земи, 21–27; Кожухаров, Б. Първата
евангелска църква в България. Банско, 1996, 27–28; Шопов, П. Пропагандната и просветната дейност, 163–164; Несторова, Т. Американските мисионери, с. 80, 83–88;
Вестители на истината, с. 65, 108–114 и др.
21
Несторова, Т. Американските мисионери, 32–33.
22
Ангелова, Р. Периодичният печат, с. 7.
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Наред с неоценимия труд на конгрешано-методистките мисионери – превода на Библията, те смело използват печата за пропагандиране на
своите идеи. Дело на методистите е издаването на седем вестника и списания – „Детски другар“23, „Детски приятел“24, „Мисионерски вестител“25,
„Мисионерски приятел“26, „Светилник“27, „Християнски свидетел“28 и
„Християнски свят“29. С най-голяма продължителност – от април 1892 до октомври 1934 г., излиза месечното илюстровано научно-религиозно списание
„Християнски свят“.
„Християнски свят“ е редактирано от д-р Стефан Томов, Иван Сечанов,
П. Мишков, Алфонс Прач, Л. Т. Гилд и др. През периода списанието излиза
в различни градове – Варна, София, Свищов и Хасково. Основната задача
Протестантско методистко списание с илюстрации. Излиза два пъти месечно в периода 1925 – 1931 и веднъж месечно през 1932 г. Печата се в печатница
„Гладстон” в столицата в тираж 1500 – 2000 броя. Редактор Д. Л. Доганова. Съдържа
оригинални и преводни разкази, стихотворения, биографични очерци и популярно
четиво. Вж. Ангелова, Р. Периодичният печат, 31–32.
24
Детско протестантско методистко списание с много илюстрации. Издание на
Комисията за християнско възпитание. Съдържа религиозни и светски разкази и стихотворения – оригинални и преводни. Излизат само три броя в периода януари – февруари 1925 г. Редактирано е от Д. Л. Доганова и отпечатвано в печатница „Гладстон”
в София. Вж. Ангелова, Р. Периодичният печат, с. 32.
25
Протестантско методистко списание, орган на Женското мисионерско дружество на Методистката епископална църква в Северна България. Излизат месечно
в периода юни 1921 – юни 1929 г. Печата се в печатница Д. Мичев в Ловеч. Сред редакторите са Дора Дейвис, Бляк Бърн, Флоренс Ривс и Крил. Помества вести за работата на дружеството в различни държави, поучителни статии, мисли и стихове. След
1929 г. излиза под името „Мисионерски приятел”. Вж. Ангелова, Р. Периодичният
печат, с. 47.
26
Продължение на „Мисионерски вестител”. Бюлетин на женските мисионерски дружества при евангелските методистки църкви в България. Редактор е Ирмгард
Прач, а уредник е Д. В. Маринова. Печата се в Ловеч, в печатница „Светлина” на Ст.
Рясков в тираж 650–700 броя. Помества религиозни статии и дружествени съобщения.
27
Религиозно протестантско-методистко списание, излизало в периода 1935 –
1941 г. Годишно излизат по 10 книжки. Отговорен редактор е Г. Д. Сивриев. Печата
се в печатница „Светлина”, Варна в тираж от 1000 броя. На страниците му се поместват статии, разкази, поучителни случки, сведения за дейността на методистите
в България и чужбина, препоръчителни списъци на четива из Библията и пр. Вж.
Ангелова, Р. Периодичният печат, с. 67
28
Месечно списание на Евангелската мисия в Свищов. Сред редакторите са
Гаврил Илиев и Ст. Томов. Излиза в периода 1 юли 1885 – декември 1888 г. Печата
се в печатниците „Народен учител” в Русе и „Славко-Попов” в Свищов. На страниците на списанието се поместват предимно преводни материали. Вж. Ангелова, Р.
Периодичният печат, 77–78.
29
Посочват се само изданията, в които изрично се упоменава, че са на
Методистката църква в България.
23
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на изданието е да разпространява религиозни познания. На страниците му
се поместват преводни религиозни, поучителни и научно-популярни статии,
разкази, новини, книжнина, анекдоти, домакински съвети и др.30
Стефан Томов е роден на 15 март 1850 г. в Котел.
Получава своето образование в Протестантския
колеж на остров Малта (1862 – 1865) и продължава образованието си в „Робърт колеж“, който
завършва с отличие през 1869 г. Работи като главен учител в Ямбол. Като учител в родния си град
участва в учредяването на читалище „Съгласиенапредък“ и е негов председател. Активен общественик. Учи богословие в Медисън, САЩ
(1874 – 1878). След завръщането си в България работи като проповедник, пастир, учител в Свищов,
и като проповедник и пастир в Русе, Шумен и
Варна. Книжовник, преводач, създател и редактор на списание „Християнски свят“.
Умира на 24 април 1939 г. в София31.
Свое място имат и евангелските (конгрешански, съборни) църкви32.
Още през епохата на Възраждането те се споразумяват с Методистката църква да си поделят българските земи. Решено е методистите да работят на север
от Балкана, а териториите на юг да останат за съборните евангелски църкви.
Незначителната идейна и ритуална разлика между съборните и методисткоепископални църкви дава възможност в един петдесетгодишен период двете
евангелски поделения да работят задружно и да спазват толерантност и зачитане помежду си. Евангелските църкви пропагандират смело и правят своя трибуна четиринадесет издания. Това са: „Библиотека Вестител на Първа евангелска църква“33, „Благовестителна тръба“34, „Вестител на хилядагодишнината“35,
Ангелова, Р. Периодичният печат, 78–79.
Куличев, Хр. Заслугите на протестантите, с. 313.
32
Вестители на истината, с. 67 ; Кожухаров, Б. Първата евангелска църква
в България. С., 1996.
33
Излиза само един брой през април 1938 г. в София. Отпечатан е в печатница „Гладстон” в тираж 500 броя. Изданието е редактирано от п-р П. Симеонов. Вж.
Ангелова, Р. Периодичният печат, с. 23.
34
Евангелско списание, съдържащо проповеди с текстове от Библията. Издава се
от редакционния комитет на „Фар на живота” в полза на „Църквата Божия”. Печата се в
печатница „Търговска” в Пловдив. Изданието излиза вместо „Фар на живота” през периода на временното му спиране. Отпечатани са два броя през септември 1925 г. и януари
1926 г. Редактира се от Христо Бояджиев. Вж. Ангелова, Р. Периодичният печат, с. 24.
35
Евангелски вестник на Международно дружество „Библейски ученици” в
Пловдив. Излиза само един брой през 1924 г., отпечатан в печатница „Напредък” в
Стара Загора. Вж. Ангелова, Р. Периодичният печат, с. 27.
30
31
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„Въздържател“ (Пловдив)36, „Въздържател“ (София)37, „Гласът на семинарията38, „Домашен приятел“39, „Евангелски вести из живота и дейността на българските евангелски църкви“40, „Зорница“ (1), „Зорница“, „Зорница–детеводител“, „Неделни уроци“41, „Периодичен бюлетин на Евангелското благотвориМесечно издание на Пловдивската въздържателна дружина под редакцията на
Г. Т. Гидиков под мотото „За бога, за дома и за Отечеството”. Излиза в периода 1 януари
1892 – декември 1894 г., когато се слива с „Българско въздържателно знаме” и излиза
под името „Въздържател”. От 1894 г. отговорен редактор е Иван Г. Игнатов. Печата се в
печатница „Търговска” в Пловдив. Вж. Ангелова, Р. Периодичният печат, 27–28.
37
Месечно списание на Българския въздържателен съюз. Излиза под мотото
„За бога, дома и отечеството”. Първият брой носи датата 1 януари 1895 г., а последният–декември 1929 г. С малки прекъсвания се отпечатват по 12 книжки годишно.
Излиза вместо „Въздържател” и „Българско въздържателно знаме”. Продължава под
името „Въздържателни вести”, а от 1921 – 1923 г. се замества от „Български въздържател”. От книжка пета през 1926 г. излиза с подзаглавие „Орган на Българския
евангелски въздържателен съюз”, а вместо мотото с надписа „Ратува за трезвеност и
забрана на спиртната търговия”. Сред редакторите му са Иван Я. Сечанов, Иван М.
Цаков, А. Георгиев, Ст. Градинаров. В редактирането на изданието участват още Д. Н.
Фурнаджиев, Павел Мишков и Ст. Ватралски. Излиза в Пловдив, Хасково, Ямбол и
София. В списанието се „разгледва въздържателний въпрос от научна, икономическа
и здравословна точка зрения. Говори се против комарджилъка, пушенето на тютюна
и много други обществени пороци. Дават се сведения за успеха на въздържателното
дело в България и по другите части на света”. На практика списанието е орган на въздържателните дружини при евангелистките църкви и особено след Първата световна
война помества повече религиозни статии. Спира да излиза през 1929 г. след обединение въздържателните съюзи в Българска въздържателна организация с печатен орган
„Фар”, като за публикуване решенията на Българския евангелски въздържателен съюз
се проектира издаване на бюлетин. Вж. Ангелова, Р. Периодичният печат, 28–29.
38
Религиозно евангелско списание с илюстрации, орган на студентите при
Евангелската богословска семинария. Списва се от редакционен комитет в периода 1 март 1933 – 9 юни 1934 г. Първоначално се отпечатва в Самоков в печатница „Ст. Баръмов”, а след това в печатница „Гладстон” в София. Вж. Ангелова, Р.
Периодичният печат, 30–31.
39
Месечно списание на Българското евангелско дружество. Излиза под мотото
„Правда-Истина” от януари 1889 г. до декември 1900 г. Постепенно се оформя като месечно илюстровано списание за наука, религия, промишленост и домакинство. Редактира
се от Андрей С. Цанов и И. Я. Сечанов. Вж. Ангелова, Р. Периодичният печат, с. 32.
40
Тримесечно издание, излизащо от юли 1905 г. до декември 1909 г. в Пловдив.
Редактор е Иван Я. Сечанов, а по-късно пастир Д. Н. Фурнаджиев. Трети брой от
1908 г. е юбилеен и посветен на 50-годишната евангелска проповедническа дейност в
България. Вж. Ангелова, Р. Периодичният печат, 38–39.
41
Протестантско тримесечно списание, съдържащо текстове от Библията
с коментар към тях, предназначени за неделни проповеди. Началото му е поставено през 1896 г. и продължава до септември 1947 г. Сред редакторите му са Иван М.
Цаков, Гаврил Цветанов и Васил Фурнаджиев. Излиза в Самоков, Хасково, Пловдив,
Станимака и София. Вж. Ангелова, Р. Периодичният печат, 52–55.
36
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телно дружество“42, „Сеячът“43.
Най-дейни редактори са Павел Мишков, Димитър Фурнаджиев, Иван
Сечанов, Стоян Ватралски. С голяма продължителност излизат „Въздържател“
(Пловдив), вестник и списание „Зорница“.
Иван Я. Сечанов е роден на 31 януари 1854 г. в Самоков.
Останал сирак, той постъпва в Робърт колеж, където е издържан от чичо си Христодул К. Сечанов,
един от преводачите на Библията. След завършването си той работи като учител в Самоков. С лейди
Странгфорд раздават помощи на пострадалите в
Априлското въстание (1876). По-късно е проповедник
в Пловдив, Ловеч, София и Варна. Взема участие в последната преработка на превода на Библията заедно
с Р. Томсън и др.
Дългогодишен редактор на вестник „Въздържател“,
на сп. „Християнски свят“ и в. „Зорница“.
Умира на 30 октомври 1928 г. в Пловдив44.
Успех е построяването през 1889 г. на църква в София с материалната
поддръжка на Българското евангелско благотворително дружество. В софийската черква през тридесетте години на ХХ в. членуват 164 души, а обществото обхваща над 350 членове45. Протестантите в столицата издават най-голям
брой периодични издания – 46.
Друг голям център на евангелизма в българските земи е Пловдив. За
това спомага не само обстоятелството, че градът е естествен център на Южна
Лист на евангелисти с председател Павел Мишков. Единственият брой излиза през март 1934 г. в тираж 1500 броя в София. Сред съдържанието му е и Устав на
евангелското дружество. Вж. Ангелова, Р. Периодичният печат, с. 57.
43
Културен вестник за философия–изкуство–наука с главен редактор Методий
Ж. Марков. Началото му е поставено през септември 1930 г. През декември 1939 г. се
слива с „Йога” и продължава да излиза до октомври 1942 г. През периода приобщава още „Религия”, „Обнова”, „Йога”, „Кооперативен деятел”, „Сеяч” и от брой 132
от 1942 г. е „Народен вестник”. В редколегията на изданието влизат Стефан Скулев,
Крум Сивриев, п-р Г. Н. Попов, Дж. Б. Уинрод. Излиза в Бургас и София. Постепенно
придобива облик на религиозно протестантско-евангелистко списание, което ратува за федериране не само на разните християнски вероизповедания и секти, но и за
федериране с другите религии – мохамедани и израилтяни. След разцеплението на
евангелистите списанието става орган на Бургаската евангелистка църква. Помества
статии, стихотворения, песни, религиозни и окултни материали, вести, книжнина и
др. Вж. Ангелова, Р. Периодичният печат, 69–71.
44
Вестители на истината, 251–252.
45
Вестители на истината, с. 53.
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България, но и че става мисионерска станция, завеждана от деятелния д-р
Джордж Марш и неговата съпруга Урсула Марш. С името на д-р Марш се
свързва и построяването на монументалната църковна сграда в Пловдив
през 1900 г. До днес тя се смята за най-голямата евангелска църква не само в
България, но и на Балканския полуостров46.
За дълго време Пловдив е средище на книжовна дейност. Тук се издават
„Фара на живота“47, „Нов живот“48, „Евангелски вести“49 и още единадесет
периодични издания. С голяма продължителност излиза месечното семейно
илюстровано списание „Духовна обнова“. Негов дългогодишен главен редактор е Павел Мишков.
Павел Мишков е роден на 15 декември 1887 г. в Хасково. Завършва
Научно-богословското училище в Самоков. През 1908 г. заминава за САЩ, където следва в библейско училище. Завръща се в България през 1911 г. и започва евангелска работа като заместник-пастир на Варненската методистка
църква. Именно тук започва да издава сп. „Искрица“50. След кратък престой в
Берковица се установява в Свищов като пастир на църквата и редактор на сп.
„Християнски свят“. През 1913 г. отново се връща във Варна. Евангелизатор
на Българското евангелско дружество. Последователно работи в Пловдив и
София. Редактира още сп. „Духовна обнова“ и „Християнски реформатор“.
От 1932 г. е председател на Баптисткия евангелски съюз. Проповедите
и речите му стават известни извън границите на Царство България. През
1932 г. той е в САЩ, където посещава 106 църкви и държи 260 проповеди и
сказки.
Павел Л. Мишков умира на 16 януари 1933 г.51
Вестители на истината, с. 57.
Духовно периодично списание под редакцията на Христо Бояджиев, излизало в Пловдив. Началото е поставено през април 1924 г., а последната книжка излиза
през декември 1936 г. Тиражът е висок – между 2000 и 3000 броя. На страниците
му се публикуват предимно религиозни поучения и проповеди. Вж. Ангелова, Р.
Периодичният печат, 75–76.
48
Периодично илюстровано списание за просвета, редактирано от П. Илиев–
Сливенски. Отпечатва се в печатница „Търговска” в Пловдив в тираж 800–900 в периода 1934 – януари 1938 г. Поддържа отделите „Мисионерски” и „Прочути евангелизатори”. Вж. Ангелова, Р. Периодичният печат, с. 55.
49
Протестантски пропаганден лист, орган на проповедническото братство.
Издава се по един брой на всяко четиримесечие в тираж 500 броя в Пловдив, а след
това в София в периода януари 1924 – 1 май 1925 г. Вж. Ангелова, Р. Периодичният
печат, с. 39.
50
Списание за протестантска религиозна пропаганда под мотото „Додето имаш
искрица съзнание, чуй”. Излиза в периода септември 1911 – декември 1912 г. във
Варна. От отпечатаните 12 книжки, последните две са издания на Свищовската евангелска църква. Вж. Ангелова, Р. Периодичният печат, с. 46.
51
Вестители на истината, 260–261.
46
47

Периодичният печат на протестантските църкви в България (1876 – 1949)

83

„Духовна обнова“ е месечно протестантско религиозно списание.
Помества статии, стихове, разкази, биографии на видни проповедници, медицински беседи, прегледи на събитията у нас и в чужбина. Излиза в Пловдив и
в София от ноември 1921 г. до декември 1932 г. Изданието има притурки, посветени на Стоян Кръстев Ватралски и „Рождество Христово“, „Възкресение“,
„Гроздобер“ и „Снежинка“. В периода 1930 – 1932 г. излиза с приложение
„Другарче“. Тиражът му достига 5200 броя52.
През периода 1878 – 1918 г. се поставя началото на въздържателното
дело. Инициативата идва от Пловдив, където мисионерката З. Лок започва
да разпространява въздържателните идеи сред българите. През 1892 г. се
създава Общ въздържателен съюз. Най-активен мисионер е Джеймс Кларк,
който издава множество материали по проблема53. В българската периодика
въздържателните дружества към Евангелските църкви се включват със следните издания – „Български въздържател“, „Българско въздържателно знаме“,
„Въздържател“ (Пловдив), „Въздържател“ (Орган на Българския евангелски
въздържателен съюз), „Въздържателни вести“ и „Изгрев“.
Стоян Кръстов Ватралски е роден е на 7 март 1860 г. в
с. Вакарел. Баща му е беден вакарелски овчар. Момчето
завършва първоначално образование в родното си село.
През 1874 г. в гр. Самоков се открива пансион, в който да живеят деца от селата, които да се подготвят за учители и свещеници. От Вакарел са изпратени
Стоян Ватралски, Тодор Стоилов и Стамо Червенков.
През зимата на 1877 г. Стоян Ватралски се връща в
Самоков. Намира препитание сред мисионерите от
евангелистката мисия, като върши домашна работа.
През тези години приема евангелистко изповедание.
Издържайки се сам, продължава образованието си в Американското училище, където прекарва четири години. От 1882 г. до 1884 г. работи в евангелистката мисия в Хасково.
През 1884 г., по покана на американски мисионери, Ватралски заминава за Америка. Скоро постъпва в Западната Академия в Ню Джърси, където
учи английски език. През 1986 – май 1888 г. завършва Теологическото училище – колеж на университета Харвард, разположен в столицата на САЩ,
Вашингтон. Следващите четири години Ватралски проповядва в различни
църкви, държи лекции за България и пише за различни вестници.
През юни 1892 г. Ватралски заминава за Кеймбридж, Масачузетс, и
за първи път в живота си влиза в Харвардския университет, за да стане
първият българин, завършил в Харвард. Наред с образователния процес той
52
53

Ангелова, Р. Периодичният печат, 34–35.
Пантев, А. Архивът Кларк в България. – Векове, 1985, 5, 62–66.
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продължава да сътрудничи на редица ежедневници, както и да публикува
стихотворения.
След дипломирането си в Харвард Ватралски живее в Кеймбридж. Той
е добре познат със своите публични лекции върху българските народни обичаи и религии. Пише за известни всекидневници като The Boston Transcript,
The New York Tribune, The Forum, и The Chicago Tribune.
Оставяйки обаче перспективната си кариера в Америка, през юни
1900 г. Ватралски тръгва обратно за България. В родината си основава Българо-американското дружество, а също е и член на борда на
Дружеството на английскоговорящите жители на София. Американски
възпитаник, Ватралски до края на живота си работи за приятелство със
САЩ. Преподава в Американския колеж, лектор е в Софийския университет.
Установява близки контакти с Иван Вазов, проф. Иван Шишманов, Симеон
Радев и Пейо Яворов. Политическата му насоченост е радикална, но въпреки
че често е молен да заеме политически постове, той не проявява голям интерес.
След избухването на Балканската война Ватралски е обзет от идеята
да помогне на страната си, като замине за Англия, за да защитава позициите на отечеството си. Там той изнася публични лекции в Лондон, Ливърпул,
Лийдс, Брадфорд, Дарлингтон, Йорк, Оксфорд и др. Публичните му прояви
са съпроводени с благотворителни акции. Освен публични лекции, Ватралски
публикува статии в „Манчестър Гардиан“, „Дейли нюз“, „Йоркширский
обзървър“, „Оксфордски Кроникъл“ и др. Основните му теми са „Война и
мир на Балканите“, „Балканското положение и английската дипломация“,
„Нашата война за мир на Балканите“, „Ролята на религиозния фактор в
пропадането на турската империя“ и др.
Умира на 30 август 1935 г. в София54.
През средата на ХІХ в. в пределите на Османската империя се заселват 37 семейства – руси от немски произход, които проповядват баптисткото
учение и стават активни проводници на своите убеждения55. След 1875 г. те
започват да откриват постепенно евангелски баптистки църкви в градовете
Русе, Казанлък и Лом. Активни проповедници на баптизма са Якоб Клунд,
Мартин Херингер, Християн Кшоса, Петър Дойчев и др.
Орган на Българския евангелски баптистки съюз е списание
„Евагелист“. Списанието излиза от януари 1920 до декември 1938 г. в тираж
между 900 и 1200 броя. Съдържа статии от пропаганден и апологетичен характер, стихотворения и разкази, биографични очерци за видни български и
чужди баптисти, неделни уроци и материали за младежта и историята на бапhttp://ouvakarel.blogspot.com/2011/02/blog-post_1568.html.
Вестители на истината, 328–346; Зарев, И. История на евангелските петдесятни църкви в България 1920 – 1989. С., 1993, 18–19.
54
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тизма. През 1939 г. изданието продължава да излиза под името „Християнски
приятел“. Сред редакторите му са: Запрян Д. Видолов, В. Тахтаджиев, Е.
Петрик, П. Зашев, Васил Чакалов, К. Грабайн, Хр. Нейчев, Ел. Райчева и др.
Последователно излиза в Чирпан, Фердинанд, Лом, Русе, София и Казанлък.
Към книжка седма през 1927 г. излиза притурка на цигански език56.
Запрян Видолов е роден на 27 юли 1882 г. в с. Корнофоля, Пловдивско.
Останал сирак, заживява в средногорския манастир „Свети Спас“ и всеки
ден върви пеша до училището в с. Старосел, Пловдивско. Бедността го кара
да пътува, учи и работи на различни места. Поради напредналата възраст
е приет и завършва Американската гимназия в Самоков. След завършване на
училището се установява в Стара Загора, където започва да проповядва.
След като се венчава за Анка Г. Чомонева, завършила мисионерско училище
в Берлин, те заминават за САЩ, където учат в духовна семинария. След завръщането си е ръкоположен за проповедник в Чирпан. През 1916 г. се мести
в София, където започва да издава сп. „Духовни речи“ и брошури, редактира
сп. „Евангелист“.
На 17 май 1921 г. З. Видолов повторна заминава за САЩ, където е
назначен от правителството на Александър Стамболийски за секретар на
българската легация във Вашингтон, а две години след това за вицеконсул в
Ню Йорк. От 1924 г. започва отново мисионерска работа сред българите в
Чикаго, където основава „Българската християнска мисия“.
Умира през 1948 г. в Чикаго57.
Периодични издания на баптистката църква още са: „Духовен
живот“58, „Духовен подем“59, „Духовни речи“60, „Дървото на живота“61,
Ангелова, Р. Периодичният печат, 36–38.
Вестители на истината, 343–344.
58
Според съобщение на страниците на сп. „Евангелист” под заглавието
„Духовен живот” се появява през 1915 г. периодическо издание в Русе на Русенската
баптистка църква. Излизат само три броя. Вж. Евангелист, 1920, 2, с. 13; Ангелова,
Р. Периодичният печат, с. 34.
59
Протестантски баптистки вестник с отговорен редактор Хр. Н. Паташев, който излиза във Враца в един брой на 20 юни 1937 г. Вж. Ангелова, Р. Периодичният
печат, с. 34.
60
Протестантско баптистко списание. Стопанин и издател З. Д. Видолов. Печата
се в печатница „Г. М. Чомонев” в София. Първият брой излиза на 1 юли 1916 г., а последният на 15 декември 1918 г. За трите години излизат общо 60 броя. На страниците
на списанието се поместват речи от български и чужди църковни писатели с религиозно-нравствено съдържание. Вж. Ангелова, Р. Периодичният печат, с. 35.
61
Духовно тримесечно списание на Евангелската баптистка църква в Казанлък
под редакцията на Марин Л. Мишков. Излизат 68 книжки, като всяка книжка съдържа
отделна евангелска проповед. Вж. Ангелова, Р. Периодичният печат, с. 36.
56
57
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„Евангелист“, „Не мога да мълча“, „Проблесък“62, „Светилник“63, „Славяни,
господ иде!“64.
Наред с баптизма, през 1914 г. в България проникват идеите на адвенти65
зма . Адвентистите имат добре организирано, активно членство, много църкви и общества, и печатат и разпространяват значително количество книжнина. Така например детското списание „Детски приятел“, списвано в периода
1939 – 1940 г., излиза в десетхиляден тираж. През разглеждания период адвентистите издават девет периодични издания: „Библейски уроци“66, „Бюлетин
на българското религиозно брошурно дружество“67, „Вестител на истината“,
„Детски приятел“68, „Знамение на времето“69, „Мисионска вест“70, Пазител на

Списание, издавано от дирекцията на Американската девическа гимназия. Полугодишно, а от 1915 г. годишно, със задача: „да държи в течение на училищния живот многобройните си ученички, възпитателки и възпитатели, излезли
вече из Самоков”. Служи по-скоро обаче за мисионерско-баптитска пропаганда.
Излиза в периода март 1911 до август 1915 г. в тираж от 1000 броя. Вж. Ангелова, Р.
Периодичният печат, с. 59.
63
Издание на Евангелската баптистка мисия между циганите в България.
Излиза от печат само един брой на 15 януари 1927 г. в Лом под редакцията на пастор
П. Минков. Вж. Ангелова, Р. Периодичният печат, с. 66.
64
Месечно списание за религия и наука между славянските народи, орган на
Младежкото християнско дружество при Ломската евангелска баптистка църква.
Главни редактори са Мойсей Прокопов, Трифон Димитров. В периода 15 септември –
17 ноември 1922 г. излизат три броя, на чиито страници са поместени статии по религиозни въпроси и въздържание, стихотворения, сведения из живота на баптистките
църкви в България. Изданието се печата в Лом, в печатница „А. Н. Димитров”. Вж.
Ангелова, Р. Периодичният печат, 71–72.
65
Вестители на истината, 346–347; История на евангелските петдесятни
църкви, 19–21.
66
Лист на Евангелската църква „Петдесетници”, излязъл на 5 януари 1941 г. в
тираж от 500 броя в София. Вж. Ангелова, Р. Периодичният печат, с. 22.
67
Пропагандно адвентистко издание, излязло в един брой през април 1930 г. в
тираж от 1000 броя за безплатно разпространение под редакцията на М. Н. Попов в
София. Вж. Ангелова, Р. Периодичният печат, с. 13.
68
Детско списание с поучителни четива и илюстрации, издание на адвентисти. През 1939 и 1940 г. излиза по една книжка в София в тираж 5000 – 10 000. Вж.
Ангелова, Р. Периодичният печат, с. 32.
69
Религиозно издание на адвентистите, което се издава от Мисионерското книгоиздателство на „Адвентисткото реформистко общество”. Излиза два пъти месечно
в периода 1926 – 1928 г. Отговорен редактор е Д. Никулич (Николич). Вж. Ангелова,
Р. Периодичният печат, с. 40.
70
Религиозно списание орган на Адвентисткото реформистко общество от седмия ден. За първите две годишнини липсват сведения, през 1927 излизат три броя, а
през 1928 – 1929 г. по два броя годишно. Отговорен редактор е Д. Николич. Печата се
в печатница „Росица” в София. Вж. Ангелова, Р. Периодичният печат, с. 48.
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истината“71, „По стъпките на великия лекар“72, „Повече светлина“73, „Съботни
уроци“74.
Най-траен е органът на Благотворително, културно и просветно дружество „Християнско адвентно общество“ – „Вестител на истината“. Списанието
излиза в София в периода 1922 – 1934 г. под редакцията на Ст. Константинов.
От 1922 до 1925 г. излизат по четири книжки годишно, от 1926 до 1932 г. по
шест книжки, а след това веднъж годишно по един специален брой75.
Съюзът на евангелските петдесятни църкви като една от няколкото
евангелски деноминации, заема видно място в пъстрата религиозна картина у нас. Началото на Евангелските петдесятни църкви в Царство България
датира от есента на 1920 г., когато руските мисионери се установяват във
Варна и Бургас. Това са Иван Воронаев, Дионисий Заплишни, Борис Клибик,
Василий Колтович и един грузинец. Скоро около тях се оформят и обособяват
от останалите евангелски църкви малки общества, които полагат основите на
Евангелската петдесятна църква в България76.
Постепенно петдесятното движение се разпростира по други градове и
села и се утвърждава като отделна деноминация. През 1926 г. от САЩ пристига пастир Николай Николов и се заема с образуването на един общ съюз, основан на устав и правилник към него от всички петдесетни църкви и общества77.
Николай Николов е роден на 15 март 1900 г. в гр. Бургас. Произхожда
от известно семейство. Николов учи право в Софийския университет. През
1920 г. заминава за САЩ и там е кръстен със Святия Дух. Племенник на Олга
Заплишни. Завършва Библейския институт в Неварк, след което остава да
преподава там библиотекознание и музика. По това време се жени за Марта
Негел. Николай Николов заедно със съпругата си Марта, отплава за България
Издание на българския клон на Мисионерското благотворително адвентско
реформаторско общество в периода 1924 – 1930 г. Отговорен редактор е Г. Кирияков,
по-късно Вл. Димов и Д. Николич. Отпечатва се в печатница „Търговски” в Шумен в
тираж между 4000 – 15 000 броя. По-късно се печата и излиза в София. Вж. Ангелова,
Р. Периодичният печат, 56–57.
72
Списание за културно, здравословно възпитание и природен начин на живеене с редактор Е. Г. Величков. Излизат три броя през 1936 г. Вж. Ангелова, Р.
Периодичният печат, с. 58.
73
Адвентистко периодично издание. Излизат 13 броя през 1942 г. в София. Вж.
Ангелова, Р. Периодичният печат, с. 59.
74
Религиозно тримесечно списание, съдържащо съботни проповеди на
Мисионското издателство на адвентистите от седмия ден „Реформаторско движение” в София. Излиза в периода 2 януари 1926 – юни 1943 г. Вж. Ангелова, Р.
Периодичният печат, 74–75.
75
Ангелова, Р. Периодичният печат, с. 27.
76
История на евангелските петдесятни църкви, 22–31.
77
Пак там, 32–37.
71
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Сем. Николови, 1940 г.

с парахода «Маджестик» на 4 септември 1926 г. През месец септември 1927 г. семейство Николови се
завръща в България. Николов изготвя устава на петдесятното
движение в България и е основоположник на Съюза на Евангелските
петдесятни църкви. Той е първият
негов председател.78Директор на
Библийският институт в Гданск в
периода 1935-1938 г.
Умира през 1964 г.

Не закъснява и появата на печатни издания, които да пропагандират
петдесятното движение. Началото се поставя през 1928 г., когато излиза брой
първи на сп. „Благовестител“. Списанието се редактира от пастир Николай
Николов и се издава в Бургас. От 1937 г. редакторската работа поема Донка
Кинарева. Изданието се разпространява безплатно в 2000 тираж и излиза до
декември 1948 г.
Други издания на Петдесятната църква са: „Библейски уроци“79,
„Благовестител“, Бюлетин „Младежки вестител на Съюза на младежките
евангелски организации в България“80, „Петдесетни вести“81, „Светлина и
живот“82, бюлетин „Петдесетни вести“83.
Зарев, И. История на евангелските петдесятни църкви в България, с. 110.
Издание, което излиза в София. Печата се в печатница „Доверие”. Отпечатан е
само един брой на 5 януари 1941 г. като Лист на Евангелската църква „Петдесетници”.
80
Евангелски организационен и просветен младежки бюлетин, списван от ученици. Издание е на Младежкото християнско дружество при Първа евангелска църква
„Петдесетници”. Не са запазени сведения за първите четири годишнини. Петата година е
1939, когато през декември излиза един брой. През следващата 1940 г. отново излиза един
брой през месец май. Изданието се печата в София, в печатница „Гладстон” в тираж 1500.
81
Периодичен лист на евангелските петдесятни църкви в България с редактор и
уредник пастир Николай Николов. Излиза в Бургас в периода май 1929 – 5 април 1941 г.
Съдържанието му допълва официалния орган на Съюза „Благовестител”. Застъпва
отделите: „Дарбите на Светия Дух”, „Основните истини на вярата ни”; „Вести”, „Из
божията нива”, „Новини от чужбина”, „Страница на неделните училища” и др. В редактирането на изданието през годините участие вземат още Донка Кинарева, Емануил
С. Манолов, Йончо Н. Дрянов и др. Вж. Ангелова, Р. Периодичният печат, 57–58.
82
Религиозно списание на протестантската деноминация „Петдесетници”.
Излиза всеки месец от април 1934 г. до 1938 г. Редактира се от Г. И. Кузманов и Г.
Чернев. Съдържа статии, религиозно-поучителни четива и хроники. Вж. Ангелова,
Р. Периодичният печат, 67–68.
83
Бюлетин „Младежки вестител на Съюза на младежките евангелски организации в България”. Печата се в печатница „Гладстон” в тираж 1500 броя. Евангелски
78
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През май 1929 г. започва да излиза „Петдесетни вести“ като периодичен
лист на Евангелската петдесятна църква в България. Редактирането и списването отново се извършва от Н. Николов в Бургас. Официално изданието
има от октомври 1930 г. подзаглавие „Орган на Съюза на евангелските петдесятни църкви в България“. Макар за периода петдесетниците да отпечатват
само шест издания, периодиката им се отличава с трайност, голям тираж и
богата информация. Анализът показва, че центрове на книжнина са градовете
Бургас, София и Пловдив. Най-дейни редактори са Емануил Манолов, Донка
Кинарева, Георги Чернев, Григор Кузманов и др.
Евангелските църкви водят дейност и между малцинствата в България.
Историята на арменските евангелски общества у нас започва след
1890 г., когато хиляди арменци от пределите на Османската империя се настаняват в Княжество България. Сред бежанците са и арменци евангелисти, които групират малки евангелски общества във Варна, Русе, Пловдив и София,
които по-късно се оформят в арменски църкви. Между арменците в Шумен
работи пастор Йоханес Аветаранян, и в Хасково – пастор Саркис Консулян84.
Макар и трудно, Урсула Г. Марш, мисионерка при Съборната евангелска църква в Пловдив, през ХХ в. започва работа сред турското население.
Особено ползотворна е дейността на пастор Йоханес Аветаранян, по рождение турчин – Емир Зааде Мехмед Шукрю. През 1905 г. той се установява в
Шумен като мисионер. Завършил евангелска семинария в Швейцария, той работи между турците, циганите и евреите в Шумен, а после и в Пловдив. Под
негова редакция в Шумен в периода 1907 – 1911 г. излиза списание Sahidul
hakaik („Свидетел на истината“). Изданието се списва на турски език и вероятно е превод на списание, дело на Deutsche Orient мission в Потсдам, за
разпространение на християнството (протестантизма) сред турците85.
Евангелската работа между циганите християни започва през 1910 г.
в с. Голинци, Ломско, и се свързва с името на Петър Пунчев86. В селото се
намира и първата циганска евангелска църква. За протестантска пропаганда
сред циганското население излизат два вестника – „Известия на Циганската
евангелска мисия“ (1933, на български език)87 и „Бюлетин на мисията за
циганите в България“ (1923, на английски език). Изданията са ефимерни и в неголям тираж – между 1000 и 2000 броя. Евангелската баптистка
мисия между циганите в България издава и едно списание – „Светлина“.
организационен и просветен младежки бюлетин, списван от ученици. Издание на
младежкото християнско дружество при Първа евангелска църква „Петдесетници” с
редактор П. Минков. Вж. Ангелова, Р. Периодичният печат, с. 14, 26.
84
Вестители на истината, 317–319.
85
Ангелова, Р. Периодичният печат, с. 83
86
Вестители на истината, 324–325.
87
Мисионерски лист за протестантска пропаганда сред циганското население.
Излизат три броя през 1933 г. в тираж 1000 броя. Отпечатва се в печатница „Гладстон”
в София. Вж. Ангелова, Р. Периодичният печат, 45–46.
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Списанието се редактира от д-р П. Минков и излиза в един брой през 1927 г.
в Лом88.
След Първата световна война успех бележи и работата сред евреите.
Проповедници и пастири като А. Зилберщайн, Гликман и пастор Йосиф
Исаков полагат много усилия89. За пропагандиране на евангелизма сред еврейското население под редакцията на Йосиф Исаков в София започва да излиза периодичният лист „Светилник“. Той се издава веднъж годишно и се
разпространява безплатно в 1000 броя. Списва се в периода 1928 – 1933 г.,
като редакторът се старае изданието да бъде „еднакво интересно за християни
и евреи“90.
Сред приоритетите на евангелските църкви е работата сред младежта
и жените.
Младежите още през ХІХ в. образуват свои дружества. Първото младежко дружество е учредено в гр. Пловдив от пастир Иван Тонджаров през
1891 г. През 1910 г. се провежда и учредителен конгрес на Съюза на младежките християнски организации, в които влизат всички младежки дружества
при протестантските църкви в България. През разглеждания период младежките дружества отпечатват седем издания. Най-траен е вестник „Младежки
вестител“, който излиза от август 1910 до януари 1936 г. От 1930 г. той е с
подзаглавие „Вестник за християнска култура и живот“. Орган на Съюза
на младежките евангелски организации в България. Първият редактор на
„Младежки вестител“ е Ст. Бочев. Вестникът се издава в София в тираж 1500
броя. Помества статии по религиозни и нравствени въпроси, разкази и повести, организационни съобщения и друга разнообразна информация. Изданието
има за задача да подпомага евангелската пропаганда сред подрастващите91.
След Първата световна война се образуват нови младежки християнски
дружества – независимо от църковните такива – а именно междуцърковни
организации, в които влизат младежи от всички християнски църкви: мъжки – тип ИМКА, и женски – ИВКА.
Дело на ИМКА е списанието „Наш живот“. То излиза през периода януари 1927 – декември 1932 г. и съдържа информация за дружествената дейност,
за младежите в чужбина, въпроси и отговори, книги за четене, забавни игри.
Списва се в столицата в тираж 700 броя92.
След неговото спиране започва да излиза списание „Оран“. Прави
силно впечатление тиражът на изданието – 2500 броя, както и богатството
на рубрики – „Културен и обществен живот“; „Младежта у нас и в чужбина“; „Какво казват първенците на човешката мисъл“, „Книжовен преглед“,
Ангелова, Р. Периодичният печат, с. 16.
Вестители на истината, 325–327.
90
Ангелова, Р. Периодичният печат, с. 16, 66–67.
91
Пак там, 49–50.
92
Пак там, с. 51.
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„Творчеството на младите“ и др. Сред сътрудниците на списанието са Тодор
Г. Влайков, Константин Петканов, Стилиян Чилингиров и др.93
Женските мисионерски дружества при евангелските църкви работят
за духовното издигане на жената и за по-активното ѝ участие в църковния
живот, както и в задачата да набират средства за издръжка на жени – библейски работници и да подкрепят материално църквите. Най-активни в печатната пропаганда са женските дружества при Методистката епископална
църква. Те издават две списания: „Мисионерски вестител“ (1912 – 1929) и
„Мисионерски приятел“ (1939 – 1941) с богата информация за дейността на
женските дружества у нас и в чужбина.
Не са забравени и децата – бъдещето попълнение. Началото на печатната пропаганда сред децата слага М. Слипър в Самоков през 1886 г. Внимание
заслужа детското приложение на списание „Духовна обнова“ – „Другарче“.
Месечното илюстровано списание излиза от март 1930 до април 1974 г. в тираж от 4000 до 14 000. В него освен разкази, стихотворения, хумористични
страници се поместват и практически съвети за учениците по рисуване и ръчна работа, вести из областта на науката и отдел за здравна просвета94.
За един продължителен период от време протестантските мисионери
издават значителен брой вестници и списания, с които разпространяват не
само религиозни истини, но и научни и художествени четива. Макар една част
от изданията да са ефимерни, другата показва тенденцията да се издават в
голямо количество и безплатно, което дава възможност периодичните издания да достигнат до много домове и християни. Това допринася за трайното
присъствие на протестантизма в българските земи от ХІХ век до наши дни.

93
94

Ангелова, Р. Периодичният печат, с. 56.
Ангелова, Р. Периодичният печат, с. 33.
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ПАРЛАМЕНТАРНАТА ОПОЗИЦИЯ
В ПЕТОТО ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
И ВЪТРЕШНАТА ПОЛИТИКА НА СТАМБОЛОВОТО
ПРАВИТЕЛСТВО ПРЕЗ 1887 ГОДИНА
Бисер Георгиев
THE PARLIAMENTARY OPPOSITION IN THE FIFTH
PARLIAMENT AND THE HOME POLICY OF THE
STEFAN STAMBOLOV’S GOVERNMENT IN 1887
Biser Georgiev
The present paper deals with the activity of the parliamentary opposition in the Firth
parliament in 1887 regarding the home policy let by the government. This is a critical moment for the government since despite it had majority in the Parliament, the international
situation forced them to submit restrictive laws. It is the role of the opposition to appeal
against strongly, but at the end of first session it withdrew. It agreed, however, with some
useful for the state new laws.

Управлението на Ст. Стамболов често привлича вниманието на изследвачите. До настоящия момент са разгледани подробно много аспекти от неговата външна, вътрешна, стопанска и културна политика1. Независимо от
това, все още има някои бели петна. Един от почти непроучените проблеми
е състоянието и дейността на парламентарната антистамболова опозиция. Тя
Маринов, Д. Стефан Стамболов и новейшата ни история. С., 1909;
Панайотов, И. Българската криза и Европа (1885 – 1889). Принос към предисторията на Общоевропейската война. С., 1934; Мичев, Д. Вътрешната политика на
Стамболовия режим 1887 – 1894. – Дисертация. С., 1956; Попов, Р. България на
кръстопът. Регентството. 1886 – 1887 г. С., 1993; Пантев, А. Англия срещу Русия
на Балканите 1879 – 1894 г. С., 1972; Грънчаров, С. Политическите сили и монархическият институт в България 1886 – 1894 г. С., 1984; Палангурски, М. Избори
по стамболовистки (1887 – 1894 г.). Велико Търново, 2008; Саздов, Д. Либералитекаравелисти през Стамболовия режим. – Векове, 1986, № 2; Георгиев, Б. Либералите
радослависти и политиката на правителството на Стафан Стамболов (1887 – 1894 г.)
по българския национален въпрос. – ВИСб, 1990, № 2; Радева, М. Културната политика на българската буржоазна държава 1885 – 1908 г. С., 1982, и мн. др.
1

Парламентарната опозиция в Петото обикновено народно събрание и ...

93

съществува през цялото време на неговото управление и оказва активно влияние върху дейността на народните събрания. На моменти е слабо активна,
но винаги се бори в защита на гражданските свободи.
В тази статия ще разгледаме влиянието на опозицията в Петото обикновено народно събрание в критичната за управлението 1887 г. На практика
това е неговата първа редовна сесия. Изборът на тези кратки два и половина
месеца не е случаен. Точно през есента на с.г. стамболовистите полагат огромни усилия да се утвърдят на власт, без да разрушат гражданския мир. Това
налага изработването и приемането на редица ограничителни закони, с които
опозицията се бори активно.
За написването на настоящия труд са използвани не само стенографските дневници на Петото народно събрание, но и новоизвлечен архивен материал от централните и някои регионални архивохранилища, целият периодичен печат, заедно с някои руски издания, мемоарната литература и други
източници. Отчетени са и постиженията на съвременната историческа наука.
Корекции и добавки са направени единствено по проблемите, свързани пряко с изявите на парламентарната опозиция.
***
Съставянето на първия кабинет при царуването на Фердинанд не протича гладко. Обстановката в страната е напрегната и много от политическите
мъже бягат от отговорността да поемат управлението. С „колебанието“ си
Стамболов демонстрира пред новия монарх реалната си политическа сила. В
съставения на 20 август кабинет привидно влизат представители на няколко
политически сили (бивши регенти, бивши консерватори, либерали от Южна
България), но на практика по-голямата част от министрите са под политическото влияние на доскорошния първи регент. Той поема министърпредседателския пост и Министерството на вътрешните работи, а близкият му роднина С. Муткуров – Военното министерство. По този начин се осигурява пълен
контрол върху силовите структури. Третият бивш регент Г. Живков оглавява
Министерството на просветата2. За да контролира по-лесно Министерството на външните работи, Стамболов избира за този пост Г. Странски. Така
косвено се демонстрира единомислие между Стамболовите привърженици
и бившите южнобългарски либерали (другият им водач Д. Тончев получава
обещанието да заеме поста председател на бъдещото Пето обикновено народВ спомените си Петър Пешев пише, че преди Живков този пост закратко бил
зает от д-р Ст. Чомаков. Вж. Пешев, П. Историческите събития и деятели от навечерието на Освобождението ни до днес. С бележки за живота ми. Чуто, видено,
преживяно. С., 1929 (фототипно издание С., 1993), с. 280, но по този въпрос засега
липсват подробни сведения.
2
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но събрание). Оставалите министерства са поверени на К. Стоилов (правосъдието) и Гр. Начович (финансите)3.
Новосъздаденият кабинет няма „своя партия“. Общото между отделните политици е, че се борят за международното признаване на Фердинанд и
умиротворяването на страната. Официално правителството „наследява“ част
от Голямата либерална партия и получава поддръжка от южнобългарските либерали, но на практика се опира много повече на създадените в края на 1886
и през 1887 г. дружинки „България за себе си“. Те се сформират от граждани,
готови да защитават националните интереси с всички средства, и се влияят
съществено от пропагандата, осъществявана чрез вестник „Свобода“. Там е
отпечатана програмата за управление на правителството, формулирана кратко
в три точки – защита на Търновската конституция, защита на короната и стопански напредък4. Пунктът за конституцията има предимно пропагандна цел,
понеже нарушаването ѝ е знаме в ръцете на цялата опозиция5. „Защитата на
княза“ обаче цели разгрома на русофилската опозиция, обвинена в „анархизъм“ и „детронаторство“.
Въпреки че в бъдеще нарушава много закони, включително основния,
Стамболовото правителство формално подкрепя конституционния политикопарламентарен живот. С Указ № 277 от 26 август 1887 г. то вдига военното
положение, а малко преди това (на 22 август) насрочва парламентарни избори
за 27 септември6. Уверен в своя успех, Стамболов поверява организирането
на своите привърженици в Северна България на Георги Живков (специално за
Търновски окръг му помагат Панайот Славков и окръжният управител Иван
Драсов), а в Южна действат З. Стоянов и Д. Тончев7.
Опозицията също се организира бързо. Водачите на цанковистите и
дейците на бившата южнобългарска Народна партия (крайните русофили)
са в емиграция, а представителите на Каравеловата либерална партия са отслабени от репресивните действия на властта8. Изборите обаче активизират
дейността на каравелистите и част от цанковистите. В София се възстановява
спреният по времето на регентството вестник „Търновска конституция“, койБългарските държавни институции 1879 – 1986. Енциклопедичен справочник. съст. Методиев, В., Л. Стоянов. С., 1987, 312–313.
4
Свобода, бр. 81 от 5 септ. 1887.
5
Панайотов, И. Българската криза и Европа; Попов, Р. България на кръстопът; Грънчаров, С. Политическите сили и монархическият институт, и др.
6
История на България. Т. 7. С., БАН, 1991, 259–260. Формално това се прави и за да се демонстрира пред Европа възстановяването на гражданските свободи.
Маринов, Д. Стефан Стамболов, 513–514.
7
Палангурски, М. Избори по стамболовистки (1887 – 1894 г.). Велико
Търново, 2008, с. 62 и сл. и цит. лит.
8
Попов, Р. Българската политическа емиграция и отношенията между България и
балканските държави 1886 – 1887 г. – Исторически преглед, 1976, № 5, с. 187 и сл.; Саздов,
Д. Демократическата партия в България 1887 – 1908. С., 1987, с. 18 и сл. и цит. лит.
3
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то започва активна пропаганда едновременно срещу правителството и Фердинанд9. Привържениците на П. Каравелов издигат свои кандидатури в повечето от големите градове в Северна България, отпечатват и разпространяват
листовки, и открито агитират срещу княза. Започналата пропаганда постига
известни успехи, но действията не остават безнаказани от властта. В София,
използвайки бездействието на полицията, стамболови привърженици нападат и рушат дома на Каравелов по време на събрание на партийното ръководство. Привърженици на управляващите организират и открито нападение
срещу печатницата на Кушлев, където се печата „Търновска конституция“,
а властите заплашват и тормозят видни русофили, между които митрополит
Климент (Васил Друмев)10. Терорът силно затруднява действията на каравелистката опозиция, вследствие на което нито един от лидерите ѝ не е избран,
а тя прокарва в Петото обикновено народно събрание по-малко от десет свои
представители – трима видни габровски търговци, Ганю Чернев от Разград
(избран в Каменлар), Станко Стикля от Видин и Дако Ангелов от Оряхово11.
В отсъствието на водачите си южнобългарските съединисти почти не
участват в изборите и не печелят нито един мандат, но цанковистите запазват влиянието си в няколко от „старите крепости“ в Северна България, като
печелят пет депутатски места. Адвокатът Дамян Вълчев, Филип Симидов
(училищен инспектор) и Кр. Тодоров (земеделец) се налагат в Раховско (дн.
Оряховско), а В. Николчев и Тр. Мишевски (кмет на с. Койнаре) – в Бяла Слатина. Много близо до победата са и цанковистите в Плевен и Кутловица (дн.
Монтана, Б. Г.), но бруталната намеса на полицията и армията води до 32-ма
убити и се налагат правителствените кандидати12.
Възможното добиране до властта чрез парламентарни избори засилва
организационния процес в радославистките редове. След поемането на министър-председателския пост от Стамболов към д-р В. Радославов се присъединяват около 30 представители от вече разпуснатото Трето велико народно
събрание, които със специално подписан протокол полагат основите на нова
партия. Тя приема името „Либерална“, в отличие от „народнолибералите“.
Към тях скоро гравитират нови привърженици, включително от дружинките
„България за себе си“13. Част от либералите се солидаризират с Радославов
не по убеждение, а поради факта, че при Стамболов не са намерили място
на „държавната трапеза“. Някои съществени различия относно вътрешнопоТърновска конституция, бр. 56 от 30 авт. 1887.
НБКМ-БИА, ф. 14, оп. 1, а. е. 3109, л. 60, 61, 71; Пловдив, бр. 65 от 3 септ. 1887;
Стефан Стамболов и неговото време. Непубликувани спомени. Съст. Стателова, Е.,
Р. Попов, С., 1993, с. 91 и сл.; Игнатовски, Д. Митрополит Климент Търновски.
Жизнен път и обществена дейност. Шумен, 1996, с. 197.
11
Саздов, Д. Демократическата партия, с. 21, 27.
12
Палангурски, М. Избори по стамболовистки, 62–74, 97–102.
13
Пешев, П. Историческите събития и деятели, с. 279; Орманджиев, И.
Нова и най-нова история на българския народ. С., 1945, с. 459.
9
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литическото развитие на страната обаче изпъкват още през есента на 1887 г.
Стамболов съзнателно и открито жертва гражданските свободи, за да отстои
държавната независимост. Тази позиция не се споделя от редица либерали,
възпитани от предходното политическо поколение в дух на уважение към
конституцията и законите. Проявявайки политически наивитет, някои от тези
лица преминават в редовете на радославистите, които декларират, че спазването на основния закон е един от техните политически принципи.
На 30 август 1887 г. в София започва да излиза вестник „Народна воля“,
редактиран от Иван Стоянович, Никола Пиперов и полския емигрант Витолд
Пекарски. Около редакцията се групират столичните радослависти. „Народна
воля“ е първият сериозен опит да се организира централно ръководно ядро на
радослависткото течение, необходимо за предстоящите избори, и да се даде
на провинциалните партизани модел за действие срещу правителството. За
да подчертае идейната и организационна самостоятелност на Радославовата
група, вестникът насочва критиката едновременно против стамболовистите и
каравелистите14.
Радославистите са опасен противник за стамболовистите, защото
признават законността на избора на Фердинанд и по този начин основният
идеологически мотив „народът срещу рубладжиите“, пропагандиран широко от „Свобода“15, губи смисъл. По тази причина правителството взема
строги мерки срещу тяхната опозиция. „Народна воля“ е спрян веднага, а
излизащият успоредно с него „Народно съзнание“ в Шумен – подложен на
строга цензура16. Независимо от това дейността на радославистките групи
за печелене на съмишленици не спира. В редица градове (Ловеч, Севлиево,
Русе, Тутракан, Ески Джумая, Разград, Варна, Добрич, Радомир, Дупница,
Кюстендил, Пловдив и др.) те излизат със самостоятелни изборни листи.
Отстояването им по време на изборната кампания принуждава Стамболовото правителство да поеме твърд курс срещу тяхната дейност. Немалка част
от радославистите в София и в провинцията са репресирани от полицията
по време на изборите, интернирани, задържани или заплашвани17. Въпреки
това петнадесетина техни представители намират място в Народното събрание, изпреварвайки конкурентите си главно в по-малките и в периферните
градове, където „влиянието“ на властта е по-слабо. Тодор Иванчов е избран
Вместо програма, Народна воля, бр. 1 от 30 авг., бр. 2 от 1 септ. 1887.
Свобода, бр. 84 от 16 септ. 1887.
16
Народно съзнание (Шумен), бр. 7 от 30 юли, бр. 16 от 15 окт. 1887 и др. За
дейността на правителството срещу сформиращите се радославистки групи. – вж.
Георгиев, Б. Либералната (радославистка) партия в България 1886 – 1899. С., 2001,
16–20 и цит. лит.
17
ЦДА, ф. 313, оп. 1, а.е. 3088, л. 1–2, Заявление от софийските граждани до
НЦВ Фердинанд за терора по време на парламентарните избори, 8 окт. 1887. Вж.
Народни права, бр. 62 от 30 авг. 1888; Кепов, И. История на Княжество България.
С., 1933, 131–132.
14
15
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в Кюстендил заедно с местния учител Михаил Давидов, а опитният адвокат
Ненко Хранов почти безпроблемно се класира в родния Радомир. По идентичен начин протича изборът на неговия колега юрист Н. Ковачев в Кула.
Бившият околийски началник Йовчо Тенев, заедно с близкия си роднина
Георги Тенев (неправилно определян като стамболовист, Б. Г.) успяват да
спечелят двата мандата в Нова Загора. Кметът на Провадия Петър Генов
също няма особени проблеми, защото привлича турските избиратели и се
класира заедно с техния представител Риза Бей Юмеров. В Добрич заможният търговец Йордан (Юрдан) Иванов използва влиянието си в града и околията и става депутат. Един от шестте мандата във Враца пък (останалите
са спечелени от стамболовисти и консерватори) става достояние на крайния
националист Никола Станев (бъдещ радославист, Б. Г.), осигурил си широка
популярност чрез раздаването на 200 сребърни войнишки кръста. Няколко либерали са избрани като привърженици на Стамболов (напр. чирпанските депутати д-р Ив. Михайлов, Ив. Милев и П. Гарванов). Останалите
„депутати радослависти“ в посочения период са твърди привърженици на
Стамболов. Ще изминат поне пет години, преди част от тях да променят
политическата си принадлежност и да се присъединят към д-р В. Радославов. Към това следва да прибавим, че много от „радославистите“ в Южна
България са не по-малко привърженици на Д. Тончев, отколкото на В. Радославов дори през втората половина на 90-те години на ХIХ и началото на
ХХ век18. По тази причина тук не можем да споделим мнението, че в Петото
обикновено народно събрание има общо 37 депутати от Либералната (радославистка) партия19, което е 15% от всички представители, като за други
12 (Д. Тончев, Г. Странски, Н. Странски, Ил. Стоков и др.) е отбелязано, че
първоначално са членове на Народнолибералната партия (което също не е
съвсем точно, Б. Г.), а после стават радослависти. Последното личи ясно и
от изявите на депутатите в събранието. Като цяло опозицията им е слаба,
съставена от неголеми политически фигури, част от които почти не вземат
участие в парламентарния живот20. Още по време на изборите Стамболов
взема специални мерки д-р В. Радославов да не бъде избран. Бламиран е
успешно и близкият му сътрудник в Севлиево Петър Пешев21. Както вече
посочихме, властта действа и срещу повечето провинциални Радославови
привърженици. Подобно е положението и при общинските избори, проведени малко след парламентарните. В Шумен радославистките представители
За отношенията между Д. Тончев и В. Радославов – вж. Георгиев, Б.
Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, 2010.
19
Палангурски, М. Избори по стамболовистки, 97–102. Направената забележка не намалява достойнствата на стойностния труд на автора.
20
Това е една от причините, която кара други автори да приемат, че радославистките депутати реално са по-малко от десет. Саздов, Д. Либералите-каравелисти, с. 36.
21
Палангурски, М. Избирателната система в България (1879 – 1911). Велико
Търново, 2007, с. 38.
18
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на два пъти печелят изборите, но правителството ги касира и с помощта на
полицията и войската си осигурява победа в третия тур22.
Първоначално Радославовите депутати почти не вземат думата, или
се солидаризират с мнозинството. За последното, поне до декември 1887 г.,
съществуват обективни условия. Новосформиращата се радославистка групировка се изявява като легална опозиция. Предимствата си, в сравнение с
„нелегалната“ (русофилската) опозиция, групата на Радославов дължи благодарение на факта, че признава новия княз и в общи линии се солидаризира
с външната политика на Стамболов. Освен това, независимо от неуспеха на
изборите, до края на 1887 г. радославистите не губят надежда за скорошно
добиране до властта. През ноември с. г., със съдействието на английската дипломация, между Радославов и Стамболов се водят преговори за обединение.
Те завършват без успех23.
Въпреки изключително ниската, наподобяваща бойкот избирателна активност на населението24 и многобройните заявления на граждани до княза за
терора по време на парламентарните избори, като това на софийските граждани от 8 октомври 1887 г. и лично на П. Р. Славейков от 5 ноември с. г.25,
дворецът не се намесва и резултатите са признати за законни. „Проверката“
на изборите е предоставена на шест отделни подкомисии и преминава в шест
заседания. Управляващото мнозинство не се смущава от скандално ниското
число гласоподаватели, сведенията за употреба на оръжие, нападения над бюрата и явни закононарушения, изнесени от шестимата докладчици, и признава избора на своите депутати в отделните околии за законен26. Премълчава се
фактът, че в такива центрове като Ловеч, Кутловица, Хасково и Трън избори
не са провеждани, което определя огромния брой (39) незаети депутатски
места – най-много в дотогавашната практика. За разлика от друг път, почти
липсват „процедури“, целящи касиране на опозиционни представители, защото мнозинството е подавляващо. Касирани са само трима депутати. Двама са правителствени от Царибродска околия, където изборът продължава до
два часа през нощта с участие на българи със сръбско поданство. Третият е
радославистът от Нови Пазар Станчо Русинов, заради когото за първи път
в българската парламентарна история се извършва повторно преброяване на
бюлетините и заменянето на един с друг (този път правителствен, Б. Г.) депутат27. От друга страна, в нарушение на Избирателния закон, забраняващ
Народно съзнание (Шумен), бр. 26–27 от 14 ян., с. 3, 6–7, бр. 28 от 23 ян., бр. 38
от 2 апр. 1888 и др. За разположението на политическите сили в града – вж. Ангелова,
Р. Миналото на Шумен (1878 – 1912). Велико Търново, 2011, с. 135. и цит. лит.
23
Народно съзнание (Шумен), бр. 18 от 5 ноем., бр. 21 от 28 ноем. 1887; Пантев,
А. Англия срещу Русия, с. 182.
24
История на България, 259–260.
25
НБКМ – БИА, ф. 63, а. е. 68, л. 3.
26
Дневници на V ОНС, І РС, 10–11.
27
Пак там, с. 31, 74.
22
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участието на действащи чиновници в изборите, чрез „тълкувателни решения“
са утвърдени няколко действащи чиновници28. Прави впечатление, че на този
ранен етап при проверката на изборите опозиционните депутати почти не се
изявяват. Изключение правят демократът Д. Ангелов и консерваторът Н. Шивачов. Последният е избран като коалиционен партньор на стамболовистите,
но от самото начало на заседанията изказва собствено мнение по всички проблеми и на моменти се самоопределя като опозиция. Стреми се да бъде обективен и подкрепя позитивните мерки на правителството, но не се страхува да
критикува, когато се смята за прав. Имиджът му на консервативен политик не
му пречи да защитава от нарушения конституцията и много често по-нататък
се оказва един от малкото защитници на демокрацията в пленарната зала.
Изборът на председател на събранието минава сравнително спокойно и
Д. Тончев заема обещаното му място, но за подпредседатели се издигат няколко кандидатури, между които тази на Тодор Иванчов, събрала седем от гласовете на радославистката опозиция29. Гласовете се разбиват, но в крайна сметка
надделява Стамболовата линия, като за подпредседатели са избрани верните
му привърженици З. Стоянов (със 167 гласа) и П. Славков (със 127 гласа).
Един от сериозните проблеми при откриване на събранието става депутатската клетва. Този въпрос се третира в чл. 131 на Търновската конституция, но в случая е усложнен от присъствието на неутвърдения от великите
сили нов монарх, във вярност към когото следва да се закълнат народните
представители. Част от опозиционните депутати умишлено пропускат първото заседание, за да избегнат личния сблъсък с присъстващия за прочитането
на тронното слово Фердинанд. По-нататък един от тях – дряновският депутат
консерватор д-р М. Цачев (личен враг на премиера, Б. Г.) обявява, че няма да
положи клетва, защото определеният за целта свещеник не е оторизиран от
съответния митрополит. Протестът не визира обстоятелството, че част от висшия клир не признава избора на Фердинанд за законен, но създава проблем в
Народното събрание. Упоритостта на Цачев прави проблема сериозен. Дебатите продължават в следващите няколко заседания и дори се стига до предложение да бъде касиран. Ст. Стамболов обаче проявява здрав разум, успокоява
депутатите и не се стига до крайни средства30.
Един от опитите на мнозинството да заглуши гласа на парламентарната
опозиция е свързан с преработване правилника за вътрешния ред на Народното събрание. По принцип всяко ново събрание изработва свой правилник, но
в повечето случаи се базира на предходния, като работещите членове се повтарят без промяна. Сега комисията променя чл. 14, определящ броя депутати,
Пак там, 12–13, 47–49. Николова, В. Народната партия 1894 – 1920. Между
консерватизма и либерализма. С., 2004, с. 514.
29
Дневници на V ОНС, І РС, 31. Още едно доказателство за липсата на голям
брой радослависти депутати.
30
Пак там, 8–9, 32–34.
28
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които могат да говорят на едно заседание. Управляващите искат да се приеме
за „изчерпан“ един въпрос, щом по него са се изказали трима представители.
Това предизвиква острата реакция на по-демократично мислещите депутати,
които не приемат подобна мярка и настояват членът да е идентичен с този от
правилника на Четвъртото обикновено народно събрание, където по определен проблем имат право на мнение шест души. Споровете са остри, като дори
се стига до неофициално предложение да не се определя броят на изказалите
се депутати, но в крайна сметка чл. 14 е гласуван в редакцията на комисията31.
Това не отчайва недоволните от ограничителните мерки народни представители. Врачанският депутат консерватор Ив. Стойнов прави опит да върне
въпроса в пленарна зала чрез официално предложение. То също няма успех
(„за“ гласуват само 6 души)32, но показва, че в първите заседания се сформира
спонтанна опозиция срещу ограничителната политика, която не се предава и
отстоява наследените демократични политически възгледи.
Наличието на „неправителствени“, макар и в силно ограничен размер,
явно дразни депутатите от мнозинството и те непрекъснато замислят начини
заседанията да протичат „тихо“. Един от тях е идеята на Д. Греков председателят на събранието да „наказва“ „провинилите се“ народни представители с
отстраняване от едно заседание. Тази мярка е формално неконституционна33
и предизвиква сериозна критика в лицето на Д. Ангелов и Н. Шивачов34. Тя
обаче е много прагматична, защото ограничава възможностите на опозицията
да бойкотира текущата работа на представителството. В следващите години
направеният прецедент става нормална практика на всички следващи народни събрания, които в по-голяма или по-малка степен прилагат мярката „отстраняване на депутат“ от пленарна зала.
Есента на 1887 г. все още е много несигурно за стамболовистите време. Изгубило възможността да се утвърди на власт с по-сериозна социална
подкрепа, правителството и след изборите продължава да използва груби
мерки по отношение на общественото недоволство35. Напрежението от улицата често „влиза“ в пленарната зала и прави депутатите от мнозинството
изнервени и агресивни. Въпреки че формално е опозиция, на няколко пъти
национализмът на Н. Станев взема връх и депутатът отправя към министрите интерпелации ще бъдат ли дадени под съд детронаторите на Батенберг36.
Пак там, 61–64.
Пак там, 92–93.
33
Нарушава чл. 87 (свободата на обсъждане) и чл. 93 (забраната за гонения
срещу депутати) на Търновската конституция. Георгиев, В., С. Трифонов, История
на България 1878 – 1944 в документи. Т. I, 1878 – 1912. Част първа. С., 1994, с. 46.
34
Дневници на V ОНС, І РС, 67–72, 94–96.
35
Георгиев, Б. Либералите радослависти, с. 25 и сл.
36
Косвено се визира Каравелов, когото много от депутатите искат да видят като
подсъдим, но Стамболов не разрешава подобно своеволие. Палангурски, М. Избори
по стамболовистки, с. 9.
31
32
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Други депутати обвиняват П. Р. Славейков и д-р В. Радославов в злоупотреби чрез изтегляне на големи суми от министерските безусловни фондове37.
От своя страна Стамболов се опитва да контролира лично обстановката,
като почти непрекъснато присъства на заседанията, което по принцип не
е характерно за един премиер. На моменти дори се стига до издребняване:
напр. министър-председателят да контролира квесторите при преброяване
на гласовете38.
Стамболовистите от началото на управлението си се опитват да осъществят някои полезни за страната дейности. В шестото заседание на събранието на 23 окт. 1887 г. е поставен въпросът за построяването на жп линията
Ямбол – Бургас. Въпреки обтегнатата политическа обстановка, опозицията не
прави обструкции по него39. Постига се съгласие и част от преките данъци да
се отделят за нуждите на окръзите и околиите40. Подобен паритет се наблюдава при гласуването на поборнически пенсии за Ив. Ботева и Л. Каблешков
(баща на Т. Каблешков), и пенсиите на „заслужили учители“, между които С.
Доброплодни41. По-различно се третира проблемът с дълговете на общините.
Вероятно под натиска на Д. Тончев и Г. Странски, на депутатите се предлага
да опростят на Калофер предоставения през 1880 г. държавен заем от 3000
турски лири за възстановяване на града от пораженията през Руско-турската война. Срещу това се изправят дружно няколко представители от мнозинството и опозицията. Те с основание заявяват, че ако се опрости дългът на
калоферци, същото ще поискат жителите на Стара Загора, Карлово, Казанлък,
Шипка и други селища. Обстановката се изостря от умишленото тропане на
няколко депутати с крака и решението се отлага42. Хр. Векилов се опитва да
контролира министъра на финансите чрез въпроси, свързани с изразходването
на бюджетни средства по конкретни търгове в Южна България. Ямболският
представител изнася сведения, с които загатва за наличие на корупция, породена от намалената бдителност на министъра43. При обсъждането на бюджета
за 1888 г. вниманието на опозиционните депутати се насочва към финансовите проблеми. Те се опитват да запазят от увеличение съществуващите данъци
и едновременно се стремят към икономии, предлагайки намаляване заплатите
на министрите и държавните чиновници44.
Дневници на V ОНС, І РС, с. 125, 258, 704–705.
Пак там, с. 105.
39
Дневници на V ОНС, І РС, с. 52. Вж. Карайотов, И., С. Райчевски, М.
Иванов. История на Бургас. От древността до средата на ХХ век. Бургас, 2011,
с. 190, 216; Джалова, В., Е. Костов и др. История на железниците в България. С.,
1997, с. 38.
40
Дневници на V ОНС, І РС, с. 294.
41
Пак там, 251–252, 332.
42
Пак там, 134–135.
43
Пак там, 259–260.
44
Пак там, 340–341.
37
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Политическите борби през есента на 1887 г. до известна степен пречат
на нормалната работа на Петото народно събрание. Това кара министрите да
бързат и да предлагат в пленарна зала законопроекти, които не са минали
през комисия. Последното дава „храна“ за критики от страна на опозицията.
Изключение става законопроектът за предоставяне стипендии на български
студенти и ученици в чужбина, който Г. Живков, в единомислие с Д. Ангелов
и други депутати, се съгласява да предостави на съответните специалисти за
дообработка. Придобил подходящ вид, законът е гласуван без дебати45. Това
показва, че отпускането на стипендии не е дело на конюнктурен интерес, а
добре обмислена политика, свързана с обективната необходимост от специалисти за развитието на страната. Опозицията го разбира добре и подкрепя
всички мерки за интелектуалното издигане на нацията.
Един от най-спорните въпроси в работата на първата сесия на Петото
народно събрание е Законопроектът за окръжните съвети. Мотивите за внасянето му са засилване на самоуправлението, но зад хубавите фрази прозира скритата цел да бъде утвърдена по-здраво регионалната стамболовистка
власт46. Това не остава тайна за опозицията, която най-напред атакува чл. 2
от проекта, предвиждащ окръжните съветници да се избират на всеки 8000
жители от окръга. В обширна аргументирана реч Д. Ангелов заявява, че съществуват окръзи, като Раховския, които имат под 70 000 жители, и при това
положение ще избират само 8 съветници, при условие, че постоянните комисии към окръжните съвети се състоят от 4 души. Така след приемането
на закона малко хора ще съсредоточат в ръцете си огромна власт, свързана с
разпределянето на данъците по околии и изразходване на сериозен бюджет
по строежи на обществени сгради, подобряване инфраструктурата, санитарното дело и пр. По тази причина опозиционният депутат предлага числото на
избирателите за всеки окръжен съветник да бъде намалено на 5000, което ще
увеличи състава на съветите и ще гарантира качеството на взетите решения.
Конструктивната му критика засяга и работата на гласоподавателните пунктове, формалностите при съставянето на избирателните списъци, контрола върху изборите и пр. Подкрепят го няколко депутати, които обръщат внимание на
голямата отдалеченост (до 8 часа път) на много села от избирателния център
и неудобното за гласуване време – втората половина на август, когато има
най-много селска работа. Предлага се изборите за окръжни съвети да бъдат
преместени през септември. В подкрепа на съществуващата до този момент
практика се изказват сериозни възражения и срещу идеята на министъра на
вътрешните работи изборните бюра да се назначават, а не да бъдат избирани
на място от гражданите. Признавайки нуждата от подобен закон, опозицията
Пак там, 219–220.
За основните приноси на закона в социалната сфера – вж. Саздов, Д.
Социалната политика в законодателството на демократична България (1880 –
1912 г.). С., 2008, 147–149 и цит. лит.
45
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негодува срещу конкретни негови постановки. Сред тях са прекалено големите прерогативи на окръжните управители, намаляването на сесиите на окръжните съвети от две на една, възможността окръжните съвети да се дават под
съд (противоречащо на принципите на правораздаването в България, постановяващо, че изборни учреждения не са подсъдни, Б. Г.) и пр. Създава се благоприятна обстановка за дискусии, но Стамболов се противопоставя лично на
предложенията. С известен цинизъм напр. министър-председателят заявява,
че дали ще загубят един ден в кръчмата, или на път към изборните урни, е все
едно за селяните. Така при гласуването на второ четене някои удачно направени от опозицията предложения пропадат47. Премиерът се противопоставя
твърдо и на желанието на опозицията в Наказателния закон, останал от турско
време, да бъде въведен специален член срещу престъпления, извършени по
време на избори48.
Обсъждането на чл. 17 от Закона за окръжните съвети (критериите, на
които трябва да отговарят кандидатите за съветници) повдига в Петото обикновено народно събрание един важен проблем – за образоваността на народните избраници. Г. Ранчов изказва по него „особено мнение“, състоящо се в
твърдението, че под думите „грамотен“ (задължително условие за кандидата)
следва да се разбира не можещ да чете и пише, а завършил 3. клас (дн. 7.
клас, Б. Г.), съобразено с изискването на чл. 78 от Търновската конституция
за задължително начално образование. Срещу това веднага се изправят Ст.
Стамболов, Д. Петков и други депутати от мнозинството. Думите на министър-председателя, че от приемането на конституцията са изминали по-малко
от 10 години и реализацията на направеното предложение практически не е
възможна49, имат основание, но повдигнатият въпрос е от особена важност за
начина на мислене на българското законодателно тяло от онова време. Наличието на сериозно турско малцинство в някои региони и опитите за привличането му като гласоподаватели още след Освобождението създава практиката в парламента да се приемат депутати турци, които не могат да пишат на
български. Стамболов запазва тази практика, но я коригира по отношение на
обикновените гласоподаватели50.
Дневници на V ОНС, І РС, 223–230, 240, 262, 270, 282, 304–312, 316–318.
Законът е гласуван на 25 ноември и малко по-късно влиза в сила. Държавен вестник,
бр. 145 от 22 декември 1887.
48
Пак там, с. 205 и сл., с. 229 и сл.
49
Пак там, 231–232. За ограниченията по „грамотност“ – вж. Палангурски, М.
Избори по стамболовистки, с. 30.
50
Още през 1887 г. се отменя гласуването с двуезична бюлетина и остава единствено възможността да се гласува на официалния български език. – Дневници на V
ОНС, І РС, 205–207. Палангурски, М. Избори по стамболовистки, с. 40. За цялостната държавна политика в областта на образованието и културата – вж. Радева, М.
Културната политика.
47
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Независимо, че е сериозно критикуван от опозицията в някои свои части, Законът за окръжните съвети отговаря на интересите на страната. За това
свидетелства обстоятелството, че той се запазва в почти неизменен вид чак
до 1899 г.51
Един от първите закони, които Петото обикновено народно събрание
гласува, е законопроектът за носене на оръжие, който узаконява притежаването и използването на оръжие от силовите държавни структури. Заедно с това в
проектозакона силно се намалява таксата за притежаване на оръжие от гражданите, което кара много от депутатите да се обявят против предложението
на Министерството на вътрешните работи. В случая против ниските такси се
изказват както депутати от опозицията, така и от мнозинството, защото част
от народните представители с основание се страхуват, че притежанието на
оръжие ще породи нежелани инциденти във вътрешнополитическия живот.
Изпиталата вече ударите на дружинките „България за себе си“ опозиция се
опасява от засилване на агресивността срещу русофилите, а представителите
на властта наблягат на възможностите за терористични действия. Правителството обаче настоява и законопроектът е внесен на второ четене още на деветото заседание (30 окт. 1887 г.). При преброяването на гласовете се случва
конфузна ситуация, в която единият от квесторите Дюкмеджиев обявява „болшинство“, а другият – В. Монев – „меншинство“. Налага се Стамболов да се
намеси, смъмряйки Монев, и лично да обяви, че законът е приет. Депутати
реагират остро и се налага ново прегласуване, в което министър-председателят лично следи гласовете. Законът минава, но впечатлението за политическа нечистоплътност в работата на събранието се запазва. Тя се подсилва от
обстоятелството, че на следващото заседание се установява, че докладчикът
не е прочел целия текст от проекта и се налага повторното му внасяне в пленарната зала. Срещу лошата организация реагира Н. Станев, който обявява
че не са отразени коректно и някои негови забележки. Правителството обаче
не отстъпва и на единадесетото заседание (2 ноември) Законът за носене на
оръжие е гласуван в окончателен вид52.
През ноември и декември 1887 г. властта продължава да използва репресивни мерки, но вече се старае да им придаде законова форма, използвайки мнозинството си в Петото народно събрание. За санкционирането на
някои реакционни закони спомагат и опитите на русофилската емигрантска
опозиция да завземе властта със силата на оръжието. Подстрекавани от руската дипломация, в края на 1887 г. от Турция в България преминават две чети,
в състава на които влизат офицери емигранти, ръководени от кап. П. Набоков
и кап. П. Боянов. Властта разполага с предварителна информация за удара и

Саздов, Д. Социалната политика, 148–149.
Държавен вестник, бр. 134 от 26 ноем. 1887. Дебатите по приемането – вж. в
Дневници на V ОНС, І РС, 105–107, 111–120.
51
52
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четите са разбити бързо53. Правителството използва този повод и един чисто
криминален опит за отвличането на Фердинанд срещу откуп54, вследствие на
което на Народното събрание се предлага да приеме Закон против разбойничеството и Закон за пограничната стража.
Законът за пограничната стража е гласуван на Първата редовна сесия
почти без дебати. Необходимостта от въвеждането му явно е наболяла, защото на 21 ноември 1887 г. кулският народен представител Н. Ковачов (либерал)
се обръща към министъра на вътрешните работи с въпрос на какво основание
видинският окръжен управител кара земеделското население от Кулска околия да пази сръбско-българската граница безплатно в продължение на почти
две години. Като изключим, че задалият въпроса опозиционен депутат е адвокат и е наясно, че липсва юридическо основание за подобна мярка, следва да
отбележим, че в случая той се опитва да защити интересите на своите избиратели срещу държавата. Неслучайно и отговорът на Ст. Стамболов не се опира
на съществуващи държавно-правни норми, а оправдава действията със стеклите се обстоятелства. Министърът на вътрешните работи заявява, че тази
практика съществува само в Кулска и Бургаска околия и ще бъде премахната
веднага след като Народното събрание вотира подготвения вече законопроект.
Същият е внесен три дни по-късно и гласуван без никакви обструкции на 2
декември 1887 г., като влиза в сила почти веднага55. Въпреки негативното си
отношение към ограничителните мерки, опозицията добре разбира необходимостта от запазване границите на държавата и се солидаризира с правителството по този въпрос.
Законопроектът за изтребление на разбойничеството е един от найостро дискутираните в първата сесия на Петото събрание. Поставянето на
този проблем има обективна основа и е свързано със страха на населението от
върлуващите разбойнически банди в района на Рилския манастир, Дупница,
Шуменско, Троянско, Кулско, Бургаско и другаде56. Внасянето му в пленарна
зала явно заварва депутатите неподготвени и при второто четене първоначално дебатите са малко, а пребладават дребните уточнения и многобройни въпроси, на които Стамболов и докладчикът Г. Ранчов обстойно отговарят. Обстановката обаче бързо се напряга и скоро започват да се правят предложения
по същество. Без да отрича полезността на закона, Н. Шивачов с основание
критикува чл. 10. Той предвижда сериозни наказания за всички, които по един
или друг начин контактуват с разбойниците. Ползвайки примери от текущата
Георгиев, Б. История на България (1878 – 1944). I част. Българският народ
и държава от Освобождението до края на XIX век. С., 2007, с. 117.
54
При посещението на княза в Рилския манастир. Вж. Стефан Стамболов и
неговото време, с. 130 и сл.
55
Дневници на V ОНС, І РС, с. 259, 300–302, 378–379. Държавен вестник, бр.
145 от 22 дек. 1887.
56
НБКМ – БИА, ф. 63, оп. 1, а. е. 99, л. 15–16, 18, 20–23, 28–29 и др.; А – БАН, ф.
19к, оп. 1, а. е. 733, л. 1–2, а. е. 1064, л. 1; Стефан Стамболов и неговото време, 134–136.
53
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юридическа практика, опозиционният депутат с основание заявява, че близки
на жертвите на разбойници са обвинени като „укриватели“. Това са хора, заплатили откуп, за да спасят отвлечените си деца, но по-късно обвинени в укривателство и затворени от властите. По този начин, разсъждава дряновският
адвокат, ако се спазва стриктно чл. 10, въпросните лица ще бъдат осъдени на
затвор от 3 до 15 години, без реално да са виновни. Думите му се посрещат съчувствено и предизвикват нови дебати, като успоредно се поставя проблемът
трябва ли корумпираните чиновници (укриващи разбойници) да получават
по-малко наказание (за тях са предвидени от 3 до 6 години) от обикновените
граждани. Силни протести от страна на опозицията предизвиква и свързаният с чл. 10 чл. 12, предвиждащ налагане екзекуции на селата, укриващи
разбойници. В мотивирано изказване Шивачов предлага ревизиране на чл. 10
и пълното премахване на чл. 12, като се аргументира с това, че ако в едно село
се заловят само няколко ятаци, е несправедливо всички селяни да понасят последствията от тяхното престъпление. Мнозинството заглушава думите му с
тропане с крака, а Стамболов категорично се противопоставя на предложенията. В опита си да защити чл. 12 пък докладчикът Г. Ранчов изнася сведения
за участието на 40 кметове и помощник-кметове в Шуменско в укриване на
разбойници57. Последното трудно може да се приеме за меродавно. В случая
според нас по-скоро става въпрос за опозиционни села, които правителството
иска да накаже, отколкото за такова масово явление.
Силно недоволство, включително сред някои представители на мнозинството, предизвиква чл. 13, предвиждащ възможността министерството на
вътрешните работи „по подозрение“ да забранява „присъствието“ на овчари
и колибари в гористите местности, с цел да не се предоставят възможности
за безпроблемно изхранване на разбойниците. Дори депутати, привърженици на Стамболов, са на мнение, че изложеното е една силно ограничителна
мярка по отношение на обикновеното население, която спира възможността
за изхранването му и не трябва да се допуска. Остри критики отнася и чл. 14
(бъдещ чл. 13, Б. Г.), постановяващ виновните да се съдят от военно-полеви
съд по съкратена процедура. Срещу тази постановка се обявява по-умереният
депутат от мнозинството Хр. Векилов, който предлага този пункт да се ползва
само по време на война, защото в противен случай гражданите ще получат
различни процедури и наказания за едни и същи престъпления.
Министърът на вътрешните работи не се съгласява с нито едно от предложенията на опозицията. Последната, подкрепена частично от няколко поумерени представители на мнозинството, се опитва да обезсили най-тежките
клаузи на Законопроекта за изтребление на разбойничеството, но мнозинството заглушава нейния глас в прекия и преносния смисъл на думата. Цялото
заседание протича при невъобразим шум, тропане и викове „Въпросът е изчерпан“, като в повечето случаи се създава впечатление, че единствената цел
57

За дебатите – вж. в Дневници на V ОНС, І РС, с. 348 и сл.
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на депутатите стамболовисти е законопроектът да бъде приет час по-скоро58.
Прави впечатление, че в създадената скандална обстановка много от по-опитните политически личности и специалисти по право се стремят да останат
незабелязани и оставят премиера сам да се бори с опозицията. Определено,
част от тях (Стоилов, Начович, Тончев и др.) не споделят прекалено крайните
ограничителни мерки, но нямат смелостта да се намесят. Освен това, като не
участват в преките дебати, те запазват политическото си кредо.
Независимо от привидно стабилното си положение и някои успехи, управляващите живеят под напрежение, породено от неуреденото положение на
монарха и активните агитации на опозицията срещу него и Стамболов. Към
това следва да прибавим параноичната непоносимост на новия княз към политическата преса. Властите правят всичко по силите си, за да намалят отрицателния ефект от агитациите срещу Кобурга, но дворецът не счита това за
достатъчно. От друга страна, цензурата, изразена в наличието на множество
бели полета по вестниците, съвсем не играе ролята на стимулатор за приобщаване на обществеността към властта. Под натиска на Фердинанд постепенно намира път идеята за създаване на закон за ограничаване на печата.
Активен негов радетел в правителството е д-р К. Стоилов, който в недалечното минало (1883 г.) вече е създател на подобен закон59. На двадесет и седмото
редовно заседание на Народното събрание, на 12 декември (събота следобед)
К. Стоилов изненадващо за депутатите внася подробен Законопроект за печата. Това предизвиква не само раздразнението на депутатите от опозицията,
но и на част от мнозинството, и по-острия от обикновено тон. От трибуната
на Народното събрание ямболският депутат В. Монев обявява, че управляващите „искат да оковат печата във вериги със закон“, а Н. Шивачов проявява
голяма гражданска смелост с изявлението, че „властта само в една монархическа държава е страшилище“, а в конституционната всички действия на
управляващите трябва да са подчинени на основния закон. Напразни остават
опитите на най-възрастния депутат З. Градинаров да убеди представителите,
че законът няма само репресивен характер, а дава възможност на журналистите да докажат в съда своята невинност. Атаките предизвикват временен
обрат и някои от по-неутралните депутати започват да търсят компромисни
решения. Д. Коцов (училищен инспектор от Кула) напр. предлага проектът да
се върне и да се даде на комисия60. Налага се думата да бъде дадена на минисГласуван е в окончателен вид на 1 декември 1887 г. – Дневници на V ОНС,
І РС, 361–362, и публикуван официално още същия месец в Държавен вестник, бр.
146 от 24 дек. 1887.
59
В сила до 1885 г., отменен при управлението на П. Каравелов през 1885 г.
Мах, Р. Балкански работи. С., 2002, с. 496; Топенчаров, В. Българската журналистика. Т. I (1885 – 1903). С., 1983, с. 142 и сл.; Боршуков, Г. Вестници и вестникари.
С., 1984, с. 207 и сл.; Свободата на печата в България. Документален сборник. С.,
1992, с. 59 и сл.
60
Дневници на V ОНС, І РС, 591–595.
58
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търа на правосъдието, а след него и на премиера. В обширна реч, изпълнена
с много демагогия, „бившият консерватор“61 обяснява, че законопроектът е
„един от най-свободолюбивите ... основан на принципите на конституцията“
(разр. моя, Б. Г.), непредвиждащ образователен ценз за редакторите и предназначен за премахването на цензурата. Стоилов обръща внимание на „вредите“, които свободният печат носи на обществото, нападките срещу короната,
които той тълкува като унищожаване на конституционния ред, и пр.62 Речта
му успокоява залата и явно се харесва на мнозинството, защото е изпратен с
ръкопляскания, но проблемът с вотирането на законопроекта остава. Намесва
се Ст. Стамболов, който действа прагматично и обяснява на депутатите, че
правителството има много по-сериозни проблеми от поставения, а конкретният ход е предприет, за да бъде премахната цензурата. Премиерът също си служи с демагогия, обяснявайки, че досега нито един вестникар „не е осъден“ за
обида към правителството63. Вероятно по предварително уговорен сценарий,
веднага след Стамболов взема думата председателят на събранието Д. Тончев
и предлага на депутатите заседанието да продължи с второ четене на същия
законопроект. Подкрепя го З. Стоянов, който обяснява предложението с многото натрупани от правителството законопроекти. Подобна практика е прецедент и до този момент не е прилагана. Към това се прибавя обстоятелството,
че е шест часът вечерта и съгласно правилника на самото събрание заседанията трябва да бъдат прекратени. Моментът обаче е важен за управляващите.
Под натиска на ръководството въпросът за продължаване на заседанието се
подлага на гласуване и то продължава.
При обсъждането на проекта на второ четене (член по член) опозицията се опитва да постигне някои облекчения на най-реакционните клаузи. В
действителност някои от постановките звучат толкова абсурдно, че по-здравомислещите депутати им се противопоставят. Дори Д. Петков критикува възможността да бъдеш осъден за непубликувана статия. Набрали достатъчно
инерция, повечето от ръководителите на стамболовистите се държат грубо
и прокарват повечето от членовете без промени. Въпреки традиционно ширещото се мнение, че политическата опозиция се бори активно срещу закона64, следва да отбележим, че в Народното събрание тя запазва почти пълно
Повечето от съвременните изследвачи приемат, че през 1887 г. Консерва
тивната партия вече не съществува. Нейните членове обаче, както точно отбелязва
М. Палангурски, запазват голямото си влияние в много градове. Палангурски, М.
Избори по стамболовистки, с. 95. Към това следва да прибавим, че повечето от тях
запазват политическите си убеждения от близкото минало, или еволюират бавно, като
трудно се разделят с някои от традиционните си концепции.
62
Попов, Р. Забравеният Константин Стоилов. – В: Български държавници
1878 – 1918. Век 22, б. г., с. 146 и сл. Речта на Стоилов – вж. в Дневници на V ОНС, І
РС, 595–598.
63
Дневници на V ОНС, І РС, 598–599.
64
Мичев, Д. Вътрешната политика, с. 153 и сл.; История на България, с. 261.
61
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мълчание. Споровете текат главно между лидерите на стамболовистите и Н.
Шивачов, подкрепян от умерения стамболовист Хр. Векилов65. Те са последователни, но не постигат и най-малък успех. Точно обратното: насърчени
от най-висока инстанция, някои депутати стамболовисти предлагат допълнителни ограничителни мерки. Правителството, вече постигнало целта си,
парира внимателно всички подобни предложения, за да не предизвика нови
дискусии. В нощното заседание много членове се гласуват слепешката, като
задалите въпроси депутати дори не получават обяснения какво точно означават дори такива формулиравки като „предателство“, „неприкосновеност на
властта“ и пр. Бързайки, мнозинството оставя без внимание всички възможни тълкувания на отделни членове, свързани с бъдещите съдебни процедури.
Опозиционни депутати критикуват формалните грешки, с надеждата да се наложи преразглеждане, но всичко е напразно66.
След второто четене депутатите искат третото да стане най-рано на заседанието в понеделник (14 декември). Правителството обаче е обезпокоено
и бърза да прокара реакционния законопроект. Така се стига до насрочване на
заседание за неделя (13 декември), което също е в нарушение на вътрешния
правилник на събранието. На следващия ден бъдещият Закон за печата минава на трето последно четене и скоро влиза в сила67. Това довежда до незабавни
митинги на опозицията срещу него. Още на 14 декември легалната опозиция
в Шумен организира голям протестен митинг, на който присъстват над 500
души. Той приема резолюция, осъждаща реакционния проект и всички действия на стамболовистите за неговото приемане. Отправя се апел към княза да
не допуска влизането на закона в сила68.
На 15 декември Д. Ангелов отправя ново запитване към Стамболов на
какво основание не се разрешава издаването на опозиционни вестници, като
този път го обвързва с проблема за вдигането на цензурата. В отговор министър-председателят обяснява взетите мерки с „броженията“, които „предизвикал“ през септември вестник „Търновска конституция“ и лично П. Каравелов.
Скривайки се зад формалното съществуване на няколко опозиционни вестничета в провинцията (посочва „Народно съзнание“, „Пловдив“, „Добруджа“,
„Изток“ и др.), Стамболов демагогски заявява, че има опозиционна преса и
всеки пълнолетен български гражданин може да издава свободно вестник или
списание. Заедно с това той иска от народните представители да одобрят с
гласуване досегашните действия на Министерството на вътрешните работи.
Въпреки важността на проблема, останалите опозиционни депутати не вземат отношение по казусите и гласуват предложенията.
66
Цялата дискусия по Закона за печата – вж. в Дневници на V ОНС, І РС, 591–605.
67
Публикуван е официално две седмици по-късно в Държавен вестник, бр. 147
от 29 дек. 1887 г.
68
Народно съзнание (Шумен), бр. 24 от 19 дек. 1887 г. Вж. Георгиев, Б.
Образуване и начална дейност на Либералната (радославистка) партия в България
(1886 – 1894). – Исторически преглед, 1992, № 1-2, с. 119 и сл. и цит. лит.
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След формално получения вот на доверие (при само един глас „против“), Ангелов е принуден да признае, че отговорът на министъра „го задоволява“69.
Този финал ясно сочи безсилието на опозицията и страха на по-умерените
народни представители от всесилния министър.
Непосредствено след обнародването на Закона за печата недоволството
от него е отчетливо. Причина за това е обстоятелството, че появата му съвпада
по време с поредните опити за организиране на антистамболовата опозиция70.
От 6 февруари 1888 г. излиза радослависткият вестник „Народни права“.
Малко по-късно, по инициатива на П. Р. Славейков, от 22 февруари 1888 г. е
възстановен за пореден път вестник „Търновска конституция“71. Тези и други
опозиционни вестници месеци наред отпечатват статии, авторите на които се
стремят да докажат вредното присъствие на новоприетия Закон за свободата
на печата и правата на гражданите72. Една от причините, поради които радославистите и каравелистите се нахвърлят така остро върху Закона за печата,
е обстоятелството, че той ограничава възможностите им за изява и с това пречи за изграждането им като политически партии. В ограничаването свободата
на печата опозиционните либерали виждат заплаха за бъдещето си съществуване. Опасенията им се оказват основателни. След влизането в сила на закона те многократно попадат под ударите му. Поради присъди, за кратко време
„Търновска конституция“, „Народни права“ и „Народно съзнание“ в Шумен
сменят по няколко отговорни редактори73. Това забавя ритмичното излизане
на броевете и принуждава критиците в тях да проявяват известна предпазливост. По Закона за печата срещу отговорните редактори започват съдебни процеси. Те принуждават редакциите да изплащат големи парични гаранции за
излизането на редакторите от предварителния арест. Невъзможността да бъдат платени74 и протакането на процесите замразява за дълго време тези суми,
създавайки допълнителни затруднения на опозицията. Това налага спирането
на „Търновска конституция“ още на 30 юли 1888 г. и не дава възможност на
Дневници на V ОНС, І РС, 708–709.
ЦДА, ф. 313, оп. 1, а.е. 34, л. 51, а.е. 36, л. 74, ф. 401, оп. 1, а.е. 85, л. 2–19;
Първий конгрес на Либералната партия. С., 1897, 5–8.
71
Той започва да излиза под редакцията на сина на поета – Иван Славейков.
А-БАН, ф. 113к, оп. 1, а. е. 17, л. 1–3; Търновска конституция, бр. 1 от 22 февр. 1888.
72
Търновска конституция, бр. 1 от 22 февр., бр. 3 от 1 март 1888; Народни
права, бр. 3 от 13 февр., бр. 14 от 23 март 1888; Народно съзнание (Шумен), бр. 48 от
21 май 1888 и др.
73
Народни права, бр. 79 от 31 окт. 1888, бр. 136 от 10 март 1889; Народно
съзнание (Шумен), бр. 34 от 5 март, бр. 7 от 12 окт. 1888 и др.; Първий конгрес, 9–10.
Саздов, Д. Демократическата партия, 24–25.
74
През април 1888 г. Ив. Славейков не е в състояние да заплати исканите 6000
лв. и се принуждава да влезе в затвора. – Свобода, бр. 150 от 30 апр. 1888. Въпреки че
по конкретните процеси е осъден на 5 месеца затвор, той прекарва там повече време
(от април до октомври) по горепосочените причини.
69
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големия народен трибун П. Р. Славейков да продължи издаването на вестник
„Правда“ след първия му и единствен брой на 15 декември 1888 г.75
Почти успоредно със законите за разбойничеството и печата, правителството прокарва чрез народното събрание някои мерки, които съдържат
полезни за страната юридически норми. Техен автор е д-р К. Стоилов, който се стреми да осъвремени силно изостаналата съдебна система и в много
отношения намира поддръжката на народните представители, включително
от опозицията. Още в първата сесия на Петото народно събрание той внася няколко важни законопроекта и допълнения към други, между които изпъкват законопроектите „За селско-общинските съдилища“, „За договаряне
на висящите дела от бившите в Източна Румелия окръжни и върховно-административни съдилища“, „За някои изменения и допълнения от мировото
гражданско съдопроизводство“, „Законът за престъпките, които се наказват
от селско-общинските съдове“, и др. Повечето от тях са приети изключително
благосклонно от всички народни представители, което сочи, че опозицията
посреща с разбиране полезните за страната промени, осъществени от правителството76.
На 7 декември 1887 г. в Народното събрание е внесен за първо четене
Законопроект за съкратеното съдопроизводство. Принципната му цел е по-бързото решаване на паричните искове, което е положително за развитието на икономиката. Едновременно с това чрез него се събират по-лесно сумите от глоби
по Закона за печата. Опозиционните депутати се опитват да се противопоставят
на някои от ограничителните клаузи, но умората от многобройните дебати е
толкова голяма, че те скоро се примиряват77. В следващите години законът е
използван срещу редакциите на опозиционните вестници, които са силно притиснати да изплащат в съкратени срокове наложените им парични наказания78.
Един от най-острите дебати в първата сесия на Петото народно събрание става по Законопроекта за военно-наказателния законник. Поради големия му обем (над 1000 члена), той минава на първо четене без дебати. Обсъждането му член по член започва на 9 декември 1887 г. и заема няколко
бурни заседания. Още в началото Д. Ангелов и Н. Шивачов правят опит да
смекчат предвидените тежки наказания за вербални закани срещу висшестоящите. Срещу забележките на опозиционните депутати се обявява специално присъстващият в залата княжески комисар Агура79, вследствие на което
Топенчаров, В. Българската журналистика, 151–152.
Дневници на V ОНС, І РС, 202–211, 390 и сл. Разбира се, тук трябва да имаме предвид и огромния личен авторитет на Стоилов. Стателова, Е., В. Танкова.
Константин Стоилов в политическия живот на България. С., 2001, с. 71 и сл.
77
Дневници на V ОНС, І РС, с. 445 и сл., 536 и сл., 581.
78
Саздов, Д. Демократическата партия, с. 24; Георгиев, Б. Либералната (радославистка) партия, с. 17 и сл.
79
По това време той е главен прокурор, но поради изключителната обемност и
важност на законопроекта е назначен с княжески указ за комисар.
75
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опозицията губи първата битка. Дебатите обаче продължават с обсъждането
на чл. 13, предвиждащ смъртно наказание за някои престъпления. Отново се
проявява Ангелов, който критикува мнението на Агура, че смъртното наказание „дава всякога добри резултати“, и предлага тази крайна мярка да се
прилага далеч по-умерено. Депутатите посрещат речта му с разбиране, но
в подкрепа на смъртното наказание се изказва Стамболов. Това предрешава
проблема. Окуражен от мнението на премиера, княжеският комисар отново
взема думата и обвинява Шивачов и Ангелов в „уклон към анархия“. Проблемът със смъртното наказание се политизира силно и се свързва с Февруарските бунтове от 1887 г.80. Опитите на двамата депутати „да оправдаят“ думите
си с необходимостта от хуманно отношение към войниците потъва в общия
шум, предизвикан от мнозинството. Гласуването се извършва в първоначално
предложената редакция и смъртното наказание е утвърдено81. В следващото
заседание, при обсъждането на чл. 123 Д. Ангелов отново поставя въпроса за
най-тежката мярка, този път във връзка с налагането му за физическо посягане срещу висшестоящ. В духа на новото време депутатът заявява, че войникът
не е одушевена вещ и може да отвърне, ако бъде бит от своя началник, като
„отговорът“ ще му струва смърт или дълги години затвор, докато в конкретния член за началника не се предвижда никакво наказание. Намесва се и Д.
Греков. Въпреки че е депутат от мнозинството, той настоява за хуманно отношение към войниците и влиза в остър спор с Агура. И този път всичко е
напразно. Конструктивните предложения потъват в „шума“ на мнозинството
и правителствените предложения се гласуват без промяна82.
На тридесет и петото заседание (11 декември) Н. Шивачов дискутира
принципния проблем за начините на прилагането на закона (чл. 247). Той
критикува възможността същият да бъде прилаган срещу действия на опозицията при въвеждане на военно положение в отделни окръзи. Видният
опозиционер обръща внимание на факта, че ако съкратеното съдопроизводство не се извършва от граждански съд, по едно и също време и за едно и
също престъпление ще се налагат две различни наказания. Въз основа на
изложените мотиви Шивачов предлага думите „военно положение“ да бъдат
премахнати в чл. 247, но Агура отново взема думата и обяснява, че тези
думи са предназначени за отстояване „независимостта на България“. Мнозинството приема думите му без възражения. Тази тактика на стамболовистите, прилагана и при други случаи83, се оказва твърде успешна в първите
години на управлението им.
За тях – вж. Ралев, М. Предвестници на бъдещи бури. Бунтовете на офицерите русофили от българската войска през 1886 – 1887 г. С., 1975, с. 170 и сл.
81
Дневници на V ОНС, І РС, с. 445, 478–485.
82
Пак там, с. 497, 512–513.
83
Георгиев, Б. Либералите радослависти, 25–42. Посочената дискусия – вж. в
Дневници на V ОНС, І РС, 530–532.
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Едно от най-важните мероприятия в Първата сесия на Петото обикновено народно събрание е приемането на бюджета за 1888 г. С идването си
на власт Стамболовото правителство има амбицията да ускори развитието на
българското стопанството, да попълни поизпразнената държавна хазна и да
повиши културното развитие на страната84. За осъществяването на тези големи планове са необходими политическо спокойствие и повече средства. С
помощта на приетите ограничителни закони кбинетът си осигурява спокойствието, но проблемът със средствате е по-труден. Обсъждането на бюджета
е свързано с увеличаване данъците и издръжката на отделните министерства,
което не се харесва на част от депутатите. Към това следва да прибавим необходимостта от опрощаване на редица недобори, като споменатия вече случай с
Калофер, обещано още при встъпването на правителството в длъжност85. Така
успешното гласуване на бюджета се превръща в основен за правителството
въпрос в края на 1887 г. Борбите по него почват в последните дни на ноември,
когато става известен силно увеличеният бюджет на Министерството на вътрешните работи. Първи протестират някои от не особено сигурните съюзници на Стамболов, като Н. Станев, който обръща внимание на повишените с
50% заплати на висшите служители. Подкрепя го Шивачов, който прави предложение заплатите на всички министри и висши държавни служители да се
върнат на равнището от 1885 г. Последното предизвиква гнева на Стамболов,
който обвинява русофилите за тежкото финасово положение. Атаката срещу
бюджета обаче не спира. Опозицията се обявява за запазване на всички, и
дори за съществено намаляване на някои данъци. Това кара ръководството на
събранието да използва непозволени методи. Персоналният враг на водача на
стамболовистите д-р М. Цачев напуска със скандал пленарната зала, защото
не му се дава думата, а бюджетът започва да се гласува слепешката, с претупване и много общи формулировки86. Въпреки това се обръща изключително
голямо внимание на образованието. Тенденцията, която следва Стамболовото
правителство, е с всяка година да се отпускат колкото се може повече средства
за този ресор87. Управляващи и опозиция разбират много добре, че младата
държава се нуждае от образовани кадри, и в общи линии постигат консенсус
по повечето проблеми. По-сериозни спорове стават само по въпроса за щатовете на училищните инспектори и политиката за подпомагане на специалните
училища, а оставяне на обикновените на издръжката на сравнително бедните
Саздов, Д. Социалната политика, с. 144, 150–151 и цит. лит.
Свобода, бр. 87 от 5 септ. 1887.
86
Срещу този начин на действие протестират Н. Шиваров и Н. Станев, като
последният го обявява за неконституционен. – Дневници на V ОНС, І РС, 341–343,
386, 403–404.
87
На практика до началото на 90-те години бюджетът на Министерството на
народната просвета нараства над два и половина пъти. Радева, М. Културната политика, с. 27 и сл.
84
85
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общини88. Все пак опозицията като цяло проявява разбиране по един от основните проблеми на обществото и се солидаризира с властта.
В хода на структурирането на бюджета правителството обръща много
сериозно внимание на приходната част. Последното се налага не само поради
огромното количество свръхсметни кредити, но и заради немалкото недобори, останали от предходните години. Задачата, която си поставя Стамболовата
власт, е събирането на тези вземания89. Една от мерките, които се предвиждат, е използването на натуралния десятък. На 10 декември представителят
на мнозинството Иван Цветков прави предложение за по-справедливото разхвърляне и събиране на основния за България земеделски данък. Цветков е
много подготвен. На базата на обстоен анализ от предходни седем години той
предлага конкретни данъчни мерки – земята да бъде разделена на три категории, а самото събиране на данъка върху нея да се възложи на окръжните
съвети, които са далеч по-наясно от центъра с качествата на землищата по
места. Предложенията са целесъобразни90, но думите му са посрещнати с неприязън, защото проектът му се различава от вижданията на управляващите,
развити от Д. Петков, и хвърлят сянка върху дейността на Министерството на
финансите. Титулярят му Гр. Начович взема думата в своя защита. Опозицията бързо се включва и скоро спорът за и против предложението на Цветков
прераства в дискусия за и против натуралния десятък. В. Монев изказва точно
мнение, че връщането към турската система на преброяване на снопите ще
доведе до изгниване на част от житото на полето и големи разходи за наемане
на контрольори. Подкрепя го Г. Ранчов, който иначе в повечето случаи застава
твърдо на страната на мнозинството. Интерес буди мнението на явния опозиционер Д. Ангелов, който е за натуралния десятък, но събиран с „по-справедлива“ от текущата практика. То, по наше мнение, е плод на илюзиите на дребната буржоазия, че с подходящи държавни мерки на селяните може да бъде
осигурен спокоен живот. Ангелов се обявява против поземления данък само
защото в неплодородни години, според него, той ще доведе до разоряване на
земеделците. Проследявайки практически първите фази на аграрния преврат
след Освобождението, този депутат доста точно прогнозира, че в близко бъдеще земята в селата ще се концентрира в ръцете на 10–15 души, които няма
да създадат едро земевладение, а ще я дадат под аренда. Изводът му обаче, че
това може да бъде избегнато чрез установяване на справедливо разхвърлен и
точно събиран натурален десятък, е повече от наивен. Нереалистично изглежСаздов, Д. Социалната политика, с. 151. Вж. в Дневници на V ОНС, І РС,
455–458; Народно съзнание (Шумен), бр. 31 от 13 февр. и бр. 33 от 27 февр. 1888.
89
Държавен вестник, бр. 94 от 25 авг. 1887.
90
Самите стамболовисти ги реализират в началото на следващото столетие. –
Попов, Ж. Народно-либералната (стамболовистката) партия в България 1903 –
1920. С., 1986, 66–67; Георгиев, Б. Либералната (радославистка) партия. На власт
и в опозиция. С., 2007, с. 179.
88

Парламентарната опозиция в Петото обикновено народно събрание и ...

115

да и предложението правителството да не ползва данъчни агенти, на които да
плаща, а да продава десятъка на крупни търговци на жито, които сами да го
събират по селата. Управляващите, разбира се, критикуват масирано опозицията и всички различаващи се от „спуснатото отгоре“ становища. Опитът на
Цветков да демонстрира благонамереността на предложението си, извличайки аргументи от 70-годишния данъчен опит на Франция, не сполучва. Гласът
на депутата е подавен от общия хор на мнозинството, което, както в повечето
случаи, гласува предложенията на правителството без промяна91. Характерът
на споровете обаче ясно сочи, че повечето от депутатите в Петото обикновено
народно събрание са явно неподготвени да дискутират професионално един
такъв съществен проблем, какъвто е сравняването на натуралния десятък с
поземления данък. Това обяснява и разнопосочните мнения, които в случая не
са толкова борба на идеи, колкото дебат на чисто политическа основа. Ясно
личи липсата на политически партии с точна програма и далечни цели, каквито ще се появят едва в средата на 90-те години.
Следвайки начертаната си програма, Стамболовото правителство прави един от първите опити за създаване на закон „за повдигане на българската индустрия и промишленост“. Негова основа е пунктът за предпочитане
на българското производство пред вносното (с бонус от 10%) в търговете за
обличане на войската и полицията. Подобни опити съществуват и по-рано
(напр. Указ № 16 от дек. 1883 г.), но сега за първи път се предлага мярката
да бъде облечена под формата на закон. Повечето от депутатите го посрещат
с разбиране и го одобряват, но ги смущава недобрата формулировка. В първия момент надделява мнението предложението да бъде дадено на комисия
за дообработка, но правителството бърза. Стамболов се намесва, принуждавайки Народното събрание да гласува закона по принцип и отпускането на
първите 25 000 лева. Страхувайки се, че правителството ще използва закона за обогатяване на свои привърженици, опозицията предлага той да бъде
свален от дневния ред, използвайки претекста, че не е напечатан и раздаден
предварително92. Това забавя дебатите закратко. На 12 декември преработеният текст влиза на второ четене. В. Монев веднага заявява от трибуната, че
с този закон „ще се повдигне индустрията на 5–6 души спекуланти“, а не на
страната. Избухва остър спор между него и докладчика Дюкмеджиев, в който
се намесват Ст. Стамболов, Д. Петков, Н. Станев и още няколко депутати.
Стамболов настоява обсъждането да продължи, но Станев го парира с изявлението, че предложението, прието по принцип, се различава съществено
от внесения от комисията вариант. Убедителните му доводи, подкрепени от
Н. Шивачов, разколебават депутатите и започват да се чуват гласове, че законопроектът е необмислен. Силно стреснат от критиките депутатът вносител

91
92

Цялата дискусия вж. в Дневници на V ОНС, І РС, 530–543.
Дневници на V ОНС, І РС, 357–361, 436–439.
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оттегля законопроекта си и министър-председателят остава с вързани ръце93.
Това е един от малкото случаи, в които правителството търпи поражение, а
мнозинството се съгласява с опозицията. В интерес на историческата истина
следва да посочим, че „победата“ не донася каквито и да било ползи на страната. Законът, както се вижда впоследствие, е необходим, а комисията като
цяло оформя общите законови рамки за провеждането на бъдещите търгове.
При едно по-различно и конструктивно стечение на обстоятелствата вероятно
посоченият закон щеще да бъде реализиран още при управлението на Стамболов, а не седем години по-късно94. Рязкото политическо противопоставяне
в края на 1887 г. прави почти невъзможно конструктивното сътрудничество
между управляващи и опозиция, и често последната критикува всичко предложено, а мнозинството приема на доверие проектите на отделните министри, което прави работата на събранието недостатъчно ефективна. Налице е и
известна зависимост на законодателната власт от изпълнителната, изразена
в прекомерната намеса на министрите и лично на министър-председателя по
конкретни проблеми.
***
Първата сесия завършва официално на 17 декември 1887 г. Определено
може да се каже, че по отношение броя на приетите закони тя е една от найплодотворните при управлението на Стамболов. Друг е въпросът за характера
и качеството95 на гласуваното законодателство. Политическото противоборство твърде често взема връх над конструктивното сътрудничество и в повечето случаи заседанията преминават в непрекъснати, често безпочвени обвинения в задкулисност и зла умисъл. Все пак може да се твърди, че това е една
успешна сесия по отношение на направеното за българските закони. Като изключим най-реакционните от тях, свързани с политическите борби, можем да
кажем, че създаденото законодателство се задържа почти непроменено дълги
години и става основа за надграждане от следващи събрания.
Опозицията в Първата редовна сесия на Петото обикновено народно
събрание е сравнително малобройна (под 20% от представителите) и разнородна. Силните политически фигури сред нея са малко, или пазят силите си
за следващите сесии. В най-общ план противопоставянето на Ст. Стамболов
изнасят демократът Д. Ангелов и консерваторът Н. Шивачов, подкрепени на
моменти от либерала Н. Ковачев, личния враг на премиера д-р М. Цачев и още
няколко депутати без сериозно политическо минало, които се включват епизоПак там, 383–391.
Законът за покровителстване на местната индустрия става реален факт едва
през есента на 1894 г. – Николова, В. Народната партия и буржоазната демокрация. Кабинетът на Константин Стоилов. С., 1986, с. 117.
95
Един от гласуваните законопроекти е сгрешен при преписването и прегласуван отново почти година по-късно. – Държавен вестник, бр. 111 от 13 окт. 1888 г.
93
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дично. Наложеното в историческата наука мнение, че опозиционните партии
се борят активно в парламента срещу най-ограничителните във вътрешнополитическо отношение закони, следва да бъде коригирано. Поне до края на
1887 г. наличните исторически извори не отчитат сериозни дебати в пленарната зала от страна на парламентарно представените опозиционни партии.
Демократите и радославистите не атакуват масирано вътрешната политика
на Стамболов. Мнозинството е подавляващо и като правило единичните протести се загубват в създавания от него шум, правейки възможно ефективното
ограничаване на гражданските права.
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ОЩЕ ЗА АТЕНТАТА В САРАЕВО
И ИЗБУХВАНЕТО НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Радослав Мишев
MORE ABOUT THE ASSAULT IN SARAJEVO
AND THE OUTBREAK OF THE FIRST WORLD WAR
Radoslav Mishev
The aim of this article is to report about the outrage in Sarajevo on the 15th/28th of
1914 and its role for the outbreak of the First World War. The author has an opinion that
when this event is being investigated, it must not be from the traditional point of view of
the supporters of the Entente or the Central powers. Therefore, Radoslav Mishev tries to
analyze the events between the murder in Sarajevo and the outbreak of the First World
War from the most objective point of view. The interests of Serbia, Russia, Germany, Austria-Hungary and others are being pointed out. In the article there are comments about why
does the First World War not begin because of the duties from the ally contracts, but due to
marginal cases like Serbia and Belgium.

Гаврило Принцип като Милош Обилич?
„Днес сутринта в Сараево са убити с револверни изстрели наследникът
на престола и неговата съпруга. Убиецът – сърбин“. (Телеграма на руския военен агент във Виена полковник барон А. Г. Винекен от 15 юни 1914 г.)1
Испанският автор Хесус Ернандес пише, че ако е било съдено войната
да започне някъде в Европа, то Сараево е най-удачното място за това2. Твърдението изглежда интересно, като се има предвид, че едно от събитията, които
Мультатули, П. Внешняя политика Императора Николая II (1894 – 1917).
Москва, 2012, с. 624. Научните изследвания и популярните издания за Първата световна война вече са толкова много, че е почти невъзможно да бъдат обхванати. Затова в
тази статия няма да правя историографски обзор, за който е необходим голям обем, а в
дискусионен тон ще се опитам да изразя своето мнение за атентата в Сараево и неговата роля за избухването на войната. В използваната от мен статия на Ю. А. Писарев
има историографски преглед. Разбира се, ще давам становищата и на други автори.
2
Ернандес, Х. Всичко, което трябва да се знае за Първата световна война
1914 – 1918 г. С., 2012, 17–18.
1
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поставят началото на разпада на бивша Югославия след 1989 г. е атентатът на
пазара в Сараево. Според Х. Мюнклер през ХХ век Сараево два пъти става
център на политически събития – убийството на Франц Фердинанд и неговата
съпруга и хуманитарната катастрофа при разпада на бивша Югославия3. От
друга страна, тази теза съвсем не се вплита в схемата на взаимните договорни
задължения на страните от Антантата, където изобщо не се имат предвид маргинални казуси. В навечерието на войната Кралство Сърбия няма съюзен
военнополитически договор с нито една държава от Съглашението. Понататък в текста ще се търси отговорът на това противоречие.
Второ, Сараевският атентат не може да се осмисли добре, ако не се отчитат тенденциите и особеностите на революционните национални, анархистки
и социални движения в света през тази епоха. Тогава израстват поколения,
които вярват в разпространяваните и доминиращи революционни теории, че
насилието има преимущество като метод за постигане на поставените цели
срещу тиранични или чужди владичества, включително саможертвата пред
по-сдържаната политическа борба. За къс период от време жертви на атентати стават американският и френският президент, императрицата на АвстроУнгария, руският император и премиер и много други. Първоначалното намерение на солунските атентатори е било съвместно с арменски национални
революционери да извършат покушение срещу султан Абдул Хамид II. Както
е известно, голямата част от тях се самопожертват по време на атентатите в
Солун.
Трето, прави впечатление, че докато в Сърбия и бивша Югославия Милош Обилич е честван като герой и светец, то действието на Гаврило Принцип
се констатира и описва исторически, но без особена помпозност. В последно
време във връзка със стогодишния юбилей от началото на Първата световна
война медиите поднесоха новината, че в Босна възнамеряват да направят паметник на Гаврило Принцип. Убийството на австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд и неговата съпруга херцогиня Софи фон Хоенберг
обаче изненадващо предизвиква колосален отзвук в целия свят и взривява
международните отношения. Защо става така? Независимо от различните исторически епохи поразителната аналогия между Обилич и Гаврило Принцип
не може да се избегне. Колко е силна тази алюзия се вижда от първоначалната
реакция на австро-унгарското дипломатическо представителство в Белград.
На 29 юни 1914 г. легационният съветник Вилхелм Ритер фон Щорк уведомява министъра на външните работи граф Леополд Берхтолд, че датата 28 юни е
сръбски празник по случай битката на Косово поле и сърбите честват Милош
Обилич като патриот и национален герой. Щорк информира Берхтолд, че на
28 юни тримата млади атентатори Принцип, Чабринович и третият засега неизвестен изглежда са възнамерявали да направят повторение на
Münkler, H. Der Grosse Krieg. Die Welt von 1914 bis 1918. Rowohlt – Berlin,
2014, 25–26.
3
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драмата от Косово поле4. Събитието е свидетелство и за сръбския национален характер. Подобно на Милош Обилич, Принцип също би могъл да бъде
убит на мястото на атентата. След това е съден и като малолетен не получава
смъртна присъда, но умира в затвора Терезин.
До 1914 г. Сараево, главният град на провинция Босна, е неизвестен за
европейските масмедии. Това е градът на сблъсъка между Ориента и Европа,
където минаретата на стария град съжителстват с новия, съграден през годините на австро-унгарското управление, и с камбанариите на католическите и
източноправославните храмове. В настъпващия слънчев ден на 28 юни 1914 г.
десетки хиляди жители на Сараево се тълпят по единствената главна улица,
за да посрещнат бъдещия император на многонационалната империя Франц
Фердинанд. Само малка група конспиратори знаят, че ще запалят фитила на
бурето с барут в основите на крехкия европейски мир. Франц Фердинанд,
надеждата на хабсбургския престол, е лидер на т.нар. Военна партия и активен поддръжник на идеята за преобразуване на дуалистичната монархия в
триалистична. Като престолонаследник и главен инспектор на армията той
напуска своето тихо имение Хлумец и отива да наблюдава редовните военни
маневри в Босна. Според слуховете по време на предшестващата среща на
Франц Фердинанд с Вилхелм II в замъка Конопищ било договорено един от
синовете на ерцхерцога да стане наместник на южнославянската част от бъдещата триалистична монархия. Както се вижда, налице са много мотиви за омразата на сръбските националистически организации към Франц Фердинанд.
Първоначално Франц Фердинанд пътува сам, но към него се присъединява съпругата му херцогиня Софи фон Хоенберг. В главния град на Босна
семейната двойка се движи в открита кола и с малка скорост (характерна за
тогавашните автомобили, без бронирани стъкла), което улеснява атентаторите. Първо Неделко Чабринович хвърля бомба към автомобила на престолонаследника, но бива засегната само охраната. Ерцхерцогът продължава пътя си
към кметството, където приема делегации от местното население. Въпреки
настойчивите предупреждения, включително и от коменданта генерал Оскар
Потиорек, да вземе предпазни мерки или да измени маршрута, Франц Фердинанд решава да предизвика съдбата. Той възнамерява заедно със съпругата си
да посети в болницата тежко ранения от бомбата подполковник от Генералния
щаб Ерик фон Мерици. Шофьорът обърква улицата и случайно среща един
от атентаторите. Този път другият терорист, гимназистът Гаврило Принцип,
е точен и застрелва Франц Фердинанд и съпругата му Софи (София) фон Хоенберг.
В литературата е сериозно защитена тезата, че главен инициатор на
атентата не е създадената още през 1910 г. организация „Млада Босна“, а тайAgstner, R. 1914. Das etwas andere Lesebuch zum 1. Weltkrieg. Unbekannte
Dokumente der oesterreichisch-ungarischen Diplomatie. LIT Verlag, Berlin – Wien, 2013,
72–73 (HHSt.A, PAI, K. 810, Liasse Krieg, I Teil, 29.06.1914)
4
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ната сръбска офицерска организация „Обединение или смърт“, известна още
като „Черна ръка“. Последната се формира през 1911 г. начело с полковник
Драгутин Дмитриевич („Апис“). Той и неговите сподвижници са „накървени“
още през 1903 г., когато убиват крал Александър и кралица Драга, както и членове на правителството. Садизмът на извършените убийства потриса западните посланици, които в знак на протест напускат сръбската столица. След това
Драгутин Дмитриевич, Велимир Вемич и Воислав (Войя) Танкошич непрекъснато критикуват крал Петър Караджорджевич, че не е достатъчно активен
по въпроса за обединението на южнославянските земи около Сърбия. След
големите си териториални придобивки от Балканските война 1912 – 1913 г.
великосръбският национализъм придобива още по-големи мащаби. Тъй като
няма към какво повече да се стремят на югоизток, те се обръщат към голямата цел – южнославянските земи на Дунавската монархия. Носители на тази
идеология са и организациите „Словенски юг“ и формираната през 1908 г.
„Народна отбрана“. Майор Войя Танкошич е четнически командир от Балканските войни и изготвя военна програма за подготовка на революционерите.
Глава на „Черна ръка“ е полковникът от Генералния щаб и шеф на сръбската
тайна служба полковник Драгутин Дмитриевич. Всъщност малолетните извършители на убийството на ерцхерцога са манипулирани от „Черна ръка“,
която ги инструктира и снабдява с оръжие на сръбска територия. Сръбското
правителство демонстрира загриженост, като забранява на съзаклятниците да
отпътуват за Австро-Унгария, но хората на „Черна ръка“ ги пропускат през
границата. Предупреждението на сръбския дипломатически представител във
Виена Йован Йованович до австро-унгарската страна от 5 юни, че може да
има покушение срещу престолонаследника, не изиграва своята роля, тьй като
вече два пъти имало подобни заплахи – през 1910 и 1911 г. Дори през 1911 г.
Франц Фердинанд пропуска едно пътуване в Босна. Обикновено в учебниците и литературата, посветени на тази тема, се изтъква, че новината за убийството не предизвиква особен интерес. При това в Европа от 1900 до 1913 г.
са извършени повече от 40 покушения. Едва ли атентатът в Сараево може да
се приравнява с други подобни акции, много от които имат чисто вътрешнополитически измерения. Известни са периодичните напрежения в сръбскоавстро-унгарските отношения и честата нагласа във Виена за решаване на
сръбския проблем с военна сила. Колко е висока точката на напрежение в
сръбската столица показва и фактът, че когато поднася съболезнованията си в
австро-унгарското посолство в Белград, руският посланик Хартвиг получава
инфаркт и умира.
Куриозното е, че през месеца от убийството до избухването на войната
тримата водещи монарси в Европа – на Великобритания, Русия и Германия,
имат приятни занимания. Кайзер Вилхелм II е на състезание с яхти в Кил,
където е домакин на ескадра британски крайцери. Кайзерът приема много
болезнено насилствената смърт на своя приятел. Руският цар Николай II е
на ежегодното си лятно плаване в Балтийско море и атентатът срещу Франц
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Фердинанд почти не му прави впечатление. Британският крал Джордж е в
период на тежка загриженост поради заплахата от гражданска война в Ирландия. Този проблем обаче не му пречи да осъзнае колко е ужасна новината за
стария император Франц Йосиф. По думите на Миранда Картър последният
обаче е „забележително оптимистичен“, тъй като не обичал своя племенник.
Дори началникът на сръбския Генерален щаб бил на почивка в Австро-Унгария. Общо взето, въпреки първоначалното възмущение и съчувствие, никой
не очаквал убийството да доведе до война5.
Атентатът в Сараево предизвиква разнопосочна реакция във Виена и
Будапеща. Началникът на Генералния щаб Конрад фон Хьотцендорф и външният министьр граф Леополд Берхтолд предлагат веднага да се започне война срещу Сърбия, докато министър-председателят на Унгария граф Ищван
Тиса и старият император са по-предпазливи. Позицията на Тиса изразява
опасенията на унгарската част от империята, че евентуално разширяване и
преобразуване на монархията в триалистична ще накърни привилегиите на
унгарците. Същевременно той се страхува от неизвестностите на един голям
военен конфликт, който може да доведе до гибелта на монархията. Франц Йосиф има опита на своето половинвековно управление без войни, но в последна сметка приема, че Сърбия трябва да бъде наказана и ликвидирана като
политически фактор. При анализа за позицията на кайзер Франц Йосиф обаче
следва да се имат предвид много фактори – от необходимостта да се защити честта и реномето на Австро-Унгария като велика сила до неговата лична
нагласа и чувства. При това той продължително време не ангажира империята нито във войни, нито в колониални авантюри. Като за „награда“ обаче
през 1914 г. кайзерът е притиснат до стената. Според Стивън Белър в неговата
„Кратка история на Австрия“ започването на война от Виена било ирационално действие6. Наистина, от гледна точка на последиците от войната и на ХХI
век Австро-Унгария би следвало да избягва военен конфликт, но при ситуацията през 1914 г. австро-унгарският управляващ елит трудно би стигнал до
такова становище. Империя, която е имала владения от Южните Нидерланди
до Карпатските планини и в по-голямата част на Америка, била е на крачка
от доминация в Европа, се чувства унизена и поставена в ъгъла от едно малко
балканско кралство, което открито пропагандира и претендира за голяма част
от нейните славянски територии. И то на фона на тогавашните постижения и
завидни позиции на другите свръхсили в света. Никой държавник не би желал
да се окаже в положението на владетеля на Хабсбургската държава. Самият
кайзер Франц Йосиф изтъква като причини „безпокойството за наследството, което предците му оставят“. В неговия „Военен манифест“ на 16 езика за
обявяване война на Сърбия от 29 юли пише за „честта на моята монархия“,
Картър, М. Тримата императори. Едно семейство, три империи и пътят
към Първата световна война. С., 2010, 441–442.
6
Белър, С. Кратка история на Австрия. С., 2009, 169–170.
5
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че нейното добро име и положение сред другите сили трябва да бъдат защитени. Не може да се пропусне контрастът между поведението на т. нар. хора
на честта и обективните заплахи и държавни интереси за самосъхранение.
Според министъра на външните работи граф Леополд Берхтолд „ролята ни
в световната история би приключила, ако се оставим в ръцете на съдбата“.
Сега, от разстоянието на годините, този начин на мислене изглежда погрешен, но императорът смята, че провидението стои зад тези застрашаващи
империята събития. Непосредствено след атентата в Сараево кайзерът мисли,
че той е наказание за морганатичния брак на престолонаследника, и обзет от
фаталистични чувства, казва на началника на Генералния щаб Генерал Конрад
фон Хьотцендорф: „Ако монархията трябва да загине, то нека поне загине
с достойнство“. Любопитно е, че руският император Николай II в своя манифест за обявяване война на Германската империя говори „за несправедливо обидена родствена нам страна (Сърбия – б.а.)“ и също изтъква „да опази
честта, достойнството, цялостта на Русия и положението ú сред великите
държави“7. Талантливият руски пълководец от Първата световна война А.
Брусилов пише в своите спомени, че основната маса руски войници имала
твърде смътна и неясна представа за началото и същността на войната. На неговия въпрос защо се води войната те отговаряли „че някой си там ерц-херцперц с жена си били от някого убити, а затова австрийците искали да обидят
сърбите“. Според Брусилов изглеждало, че войната се води заради каприз
на царя. На руския народ не била добре обяснена същността на нещата и пренебрежението към народа било вследствие на прословутото немско влияние
в Руската империя. Следвало да се разясни, че всъщност Сърбия била само
повод за война, а работата е в желанието на Германия да покори целия свят.
Брусилов смята, че освен това, за да сплоти нацията, цар Николай II трябвало
да даде конституция и да предостави независимост на Полша8. Историческата практика показва, че в арсенала от средства на великите сили съществува
и практиката понякога да вземат и предприемат т.нар. военни решения, чрез
които да защитават интересите и имиджа си на световната сцена. Някои от тях
са неуспешни като действията на САЩ във Виетнам, на Русия в Афганистан
и др., но повечето дават необходимия ефект.
Всичко зависело от Германия. В Берлин разсъждават, че ако Русия не се
намеси и Австро-Унгария накаже Сърбия, ще се постигне голяма победа за
Централните сили. Дори ако Руската империя вземела решение да помага на
Сърбия, войната пак щяла да бъде изгодна за Централните сили, понеже руската военна програма още не била приключила. Германското списание „Военен преглед“ пише: „Ако ние не се решим на война сега, то войната, която ще
бъдем принудени да започнем по-късно, след две-три години, ще започне при
по-малко благоприятни за нас обстоятелства... Русия за война не е готова. Мо7
8

Мультатули, П. Цит. съч., с. 668.
Брусилов, А. А. Мои воспоминания. Москва, 2013, 74–75.

124

Радослав Мишев

ралният фактор е на наша страна“. На 5 юли 1914 г. Вилхелм II приема в Потсдамския дворец австро-унгарския посланик Сечени и му обещава германска
подкрепа. Специалният пратеник на австро-унгарския император Хойос също
получава обещанията на Вилхелм II, канцлера Бетман-Холвег и заместникминистъра на външните работи Цимерман за съюзническа помощ. Веднага
след това императорът получава уверенията на своите военачалници, че Германия е готова за война9. Руският автор В. Н. Виноградов пише, че Германия
би могла да предотрати световната война, ако се откаже от оспорването на
съществуващия баланс на силите и също така от претенциите за хегемония. В
Берлин обаче преценили, че моментът е удобен да се опитат да решат въпроса
преди изпълнение на военните програми в страните от Антантата10. Естествено, и другите велики държави от двете коалиции имат експанзионистки цели.
Ерцхерцог Франц Фердинанд не е особено обичан в Германия, понеже
не минава за достатъчно твърд приятел на двойния съюз. Срещу него има
силни настроения в Унгария, както и лични спорове с кайзера поради брака с
графиня София фон Хоенберг, която не е принцеса. Заради това неговите деца
са лишени от право на престолонаследие и след убийството му кайзер Франц
Йосиф не отива на погребението. Явно на кайзера не му върви на престолонаследници. Кронпринц Рудолф, с когото също има жестоки разногласия, се
самоубива, братът на императора Максимилиан е застрелян като император
на Втората мексиканска империя, императрица Елизабет (хубавата Сиси) става жертва на един италиански анархист.
Окуражени от германската позиция, австро-унгарските управляващи
среди решават да заложат върху „окончателното“ решаване на дълго тлеещия
сръбски проблем. На 30 юни/13 юли специалният представител на АвстроУнгария в Сърбия за разследване на обстоятелствата по подготовката на терористичния акт докладва, че не е възможно да се съберат доказателства. След
продължителни увещания унгарският министър-председател граф Ищван
Тиса също се съгласява да се действа срещу сръбската заплаха за империята.
На 23 юли 1914 г. Австро-Унгария предава ултиматум на Сърбия, състоящ
се от две части. Моментът е подбран така, че да свари френския президент
Раймон Поанкаре на път от Санкт Петербург към Париж и така да затрудни
вземането на бързи решения от страна на Съглашението. На практика обаче
търсеният от Виена и Берлин ефект не се получава. Вече са налице и радиостанциите за предаване на съобщения. Първата част на австро-унгарската
„нота с искания“ съдържа по-общи и конкретни обвинения към Сърбия, а
втората се състои от 10 искания към сръбското правителство. Десетте точМишев, Р. Държавнополитическо устройство и развитие на модерния свят.
– В: Пантев, А., Х. Глушков, Р. Мишев. История на модерния свят. Велико Търново,
2010, 731–736.
10
Виноградов, В. Н. 1914 год: быть войне или не быть? – В: Новая и новейшая
история, 2004, № 6, с. 25.
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ки са следните: 1. Да се сдържа всяка публикация, която възбужда омраза и
презрение към Монархията. 2. Веднага да се разпусне „Народна отбрана“,
да се конфискуват всички пропагандни средства и да се подхожда по същия
начин срещу подобни дружества. 3. Незабавно да се спре всичко, което служи
или може да послужи за пропаганда срещу Австро-Унгария. 4. Да се отстранят от армията и администрацията всички онези офицери и функционери,
които работят в тази пропаганда от името на сръбското правителство срещу
дуалистичната монархия. 5. Да се приеме австро-унгарската помощ за сдържане на превратаджийското движение, което е насочено срещу териториалния интегритет. 6. Провеждане на съдопроизводството срещу участниците в
комплота от 28 юни с участие на австроунгарски представители. 7. Незабавно
да се арестуват комендантите Войя Танкошич и Милан Циганович. 8. Чрез
ефикасни мерки да се спре нелегалната контрабанда на оръжие и строго да
се накаже граничната служба в Шабац и Ложница, защото е улеснила преминаването на границата на инициаторите и престъпниците от Сараево. 9. Австро-унгарското правителство да получи обяснение за тези личности, които,
намирайки се в официално положение, без да се колебаят, след атентата се
изразяват враждебно срещу Монархията. 10. Виенското правителство да се
уведоми за предприетите мерки.
В ултиматума се подчертава, че покушението е подготвено в Белград,
и като цяло Сърбия е обвинена в съучастничество. Австро-унгарският посланик в Белград В. Гийзъл съобщил на министър-председателя Никола Пашич,
че ако Сърбия в срок от 48 часа не приеме всички искания, той ще поиска паспортите на членовете на мисията и ще напусне сръбската столица. На 25 юли
Пашич връчва на барон Гийзъл отговора на сръбското правителство, което с
уговорки приема 9 точки, но отказва да допусне австро-унгарски представители в разследването на сръбска територия. След неприемането на ултиматума
барон Гийзъл напуска Белград и Европа с тревога очаква по-нататъшната реакция на великите държави. Британският външен министър сър Едуард Грей
е на мнение, че никоя суверенна държава не може да приеме такива искания,
а руският министър на външните работи Сергей Сазонов реагира с фразата
„Това е европейска война“. На 23 юли 1914 г. на руския Съвет на министрите
Сергей Сазонов заема „дипломатическа“ позиция с две взаимноизключващи
се становища. Първото демонстрира негово желание да избегне войната, а
второто пледира да се защити Сърбия, като Русия изпълни своята историческа мисия, за да не бъде приета като изоставаща и второстепенна държава
сред силите.
В книгата си „Външната политика на Николай II (1894 – 1917)“ руският
автор Пьотр Мултатули привлича вниманието върху позицията на императора
през фаталната седмица преди избухването на военния пожар. Веднага след
подаването на австро-унгарския ултиматум, на 24 юли 1814 г. Сърбия чрез
регента Александър патетично се обръща с писмо към руския император за
помощ, като акцентира върху славянската солидарност и водещата роля на
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Русия. Същия ден вечерта на 24 юли сръбският регент посещава руското посолство в Белград и се среща с първия секретар на руската мисия В. Н. Щрандман с отчаяна молба за помощ. Разбира се, руският император знае, че империята няма съюзен договор със Сърбия, но взема решение да окаже помощ
на Белград, въпреки съзнанието, че това ще доведе до европейска и световна
война. При това през 1914 г. само програмата за руския военен флот била пред
завършване. Причините за това били следните: 1. Руският владетел е православен монарх и покровител на славяните. За Русия никога не е бил характерен
западният прагматизъм, а съображенията за „висшата правда“ – т.е. нравствените съображения били на преден план. 2. През 1912 – 1913 г. Русия не помогнала на Сърбия срещу ултимативните искания на Австро-Унгария сърбите
да напуснат Адриатическото крайбрежие, но ситуациите са много различни.
Евентуална война между Сърбия и Австро-Унгария през 1912 – 1913 г. би
била война между две отговорни за напрежението страни. 3. През 1914 г. император Николай II бил убеден в окончателното решение на Берлин и Виена
да започнат война с Русия, като убийството на Франц Фердинанд било само
повод. 4. Ако Русия позволи разгром на Сърбия от Австро-Унгария, нейният
престиж и позиции на Балканите щели да бъдат загубени11.
У българския читател сигурно ще възникне логичният въпрос, а безразличието на Русия към ограбването на България през 1913 г., въпреки грешките на София, няма ли да допринесе за накърняване престижа и менторството
на Русия сред българската нация? За разлика от Сърбия, България имаше военна конвенция с Русия от 1902 г., насочена срещу Румъния. Дали е в сила или
не, тя се обсъжда от двете страни до 1913 г. Няма документално официално
потвърждение за нейно прекратяване. Достатъчно е било руско категорично
предупреждение, за да се предотврати с нищо непредизвиканата румънската
агресия срещу България през 1913 г. Вярно е, че българският държавен елит
не се вслуша в съветите на Русия, но последната прояви прекалено равнодушие. Само една година след това виждаме изключителната емоция на Санкт
Петербург в подкрепа на Сърбия. Джеймс Джол в книгата си „Начало на Първата световна война“ също обръща внимание на ролята на Русия при избухването на войната.
Руският външен министър С. Д. Сазонов се отзовава на сръбската молба като обвинява австро-унгарския посланик в Санкт Петербург в разпалване
на война и декларира, че на 25 юли предстои царят да разпореди частична
мобилизация, въпреки че такива заповеди още не били дадени. На 12/25 юли
се провежда заседание на руското правителство в присъствие на императора,
на което министърът на външните работи Сергей Дмитриевич Сазонов предлага частична мобилизация срещу Австрия. Решава се да се обяви начало на
подготовка за война на 13/26 юли и ако не настъпи подобрение на ситуацията,
Мультатули, П. Цит. съч., 637–644; Джол, Дж. Истоки Первой мировой
войны. Ростов-на-Дону, 1998, 57–58.
11
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да се пристъпи към частична мобилизация. Подчертава се, че тя не е насочена
срещу Германия, но като се знаят взаимните императивни обвързаности, това
уточнение няма смисъл. Русия предлага до великите сили Австро-Унгария да
отсрочи отговора на подадения от нея ултиматум. Също на 25 юли в правителствено съобщение Русия декларира, че не може да остане равнодушна при
сръбско-австрийски сблъсък. Царят заявява на Началника на Главния щаб, че
е готов да поддържа Сърбия с мобилизация и война, но не по-рано от деня на
преминаване на австро-унгарската армия през границата. На 27 юли император Николай II уверява регента Александър, че Русия няма да изостави
Сърбия и ще я подкрепи. Това няма как да не подсили неотстъпчивостта
на Сърбия. Информираният читател не може да не си помисли какъв шанс е
за всяка държава в беда, без императивни ангажименти на друга към нея, да
получава такава категорична подкрепа!
Междувременно във Виена вярват, или им се иска да вярват, че анблокова твърда позиция на Австро-Унгария и Втория райх, подобно на напреженията през отминалите две балкански кризи от 1908 – 1909 и 1912 – 1913 г., прави
намесата на Русия малко вероятна. На 26 юли Едуард Грей отправя известното си предложение до Италия и Франция за провеждане на консултации с цел
предотвратяване на усложненията. На фона на тази дипломатическа активност император Николай II се съгласява с военните за мобилизация в четири
военни окръга – Москва, Киев, Одеса и Казан. На 27 юли Германия отговаря
на британската инициатива за международна конференция с довода, че Австро-Унгария и Русия могат да решат проблема с преки преговори помежду си.
В част от литературата, особено просъглашенски ориентираната, се
изтъква, че Сърбия приела повечето искания, но въпреки това Австро-Унгария обявява война на сръбската държава. Другият довод е, че евентуално
допускане на австро-унгарски следователи на сръбска територия накърнява
нейния национален суверенитет. Този момент се нуждае от известни разяснения. Международната практика показва, че когато се стигне до ултиматум
с посочен срок, той или се приема, или не. Историята на международните
отношения свидетелства за немалко случаи, когато някоя държава по определени съображения може временно да отстъпи част от своя суверенитет. Всяка
държава, ако действително желае да докаже, че наистина няма враждебни намерения спрямо друга страна, може да подходи по този начин. Например при
Полското въстание от 1863 г. чрез конвенцията Алвенслебен, Бисмарк дава
право на руските войски да навлизат на пруска територия при преследването
на полските въстаници. Този приятелски жест прави отлично впечатление в
Гатчино, въпреки че на руската армия не ú се наложило да се възползва от
тази услуга. През 1898 г. Испания предлага на САЩ американска комисия да
разследва взрива на американския крайцер „Мейн“ в Хаванското пристанище,
т.е. на испанска територия. Ако Белград беше направил някои отстъпки, може
би щеше да се стигне до международна конференция и евентуално отлагане
на военните действия. Но можеше ли премиерът Никола Пашич да направи

128

Радослав Мишев

такава отстъпка при обзелата сръбското общество националистическа еуфория? От австро-унгарското дипломатическо представителство в Белград докладват до Виена за коментари в сръбското общество от вида на „това е малко
отмъщение за анексията“, убиецът е направил геройство и делото трябва да
продължи, правилно е станало с тях. Отстъпка на Пашич би довела до неговото падане от власт. Освен това щяха да се намерат доказателства за пряко съучастие на сръбски висши офицери. Тук трябва да уточним, че организацията
„Черна ръка“ вдъхва силен респект сред сръбските политици, включително от
саморазправа и евентуален военен преврат.
В историографията по този въпрос има дискусии, подробно представени в статията на Ю. А. Писарев „Руското контраразузнаване и тайната сръбска организация „Черна ръка“12. Посочват се доста любопитни факти. От 20
март до 9 юни 1917 г. в Солун се провежда съдебен процес срещу членове на
„Черна ръка“, а на 26 юни 1917 г. полковник Драгутин Дмитриевич е жестоко
екзекутиран край Солун въпреки енергичното ходатайство на руското временно правителство. „На кучетата – кучешка смърт“ възкликва сръбският принцрегент. Ръководителят на „Черна ръка“ и полковник от Генералния щаб Драгутин Дмитриевич, майор Любомир Вулович и Раде Малобабич са екзекутирани продължително, а надареният с огромна физическа сила Дмитриевич е доубиван три пъти. След това не са погребани, а оставени на хищниците. Тогава
са налице разногласия между сръбското емигрантско правителство на остров
Корфу и принц-регента и престолонаследник Александър Караджорджевич в
Солун. Според сръбския историк Сима Чиркович е безспорно, че заговорниците са получили оръжие от сръбските офицери. През 1917 г. в своите показания на споменатия съдебен процес полковник Драгутин Дмитриевич
поема отговорност за организацията на покушението13. Полковникът не
е един от многото редови офицери, а ръководител на разузнавателна институция и е бил един от хората, които свалят династията на Обреновичите през
1903 г. и предоставят престола на русофилската династия на Караджорджевичите. Ако се прибегне до характерния за криминалистиката довод – търси
интереса от събитието, ще се види, че Сърбия спечели най-много територии в
Европа от Първата световна война и се превърна в мини велика сила на Балканите. Американският журналист Джон Рийд, автор на книгата „Десет дни,
които разтърсиха света“, написва втора книга „Войната в Източна Европа“, в
която отразява впечатленията си от пътуването си в Гърция, Сърбия, Румъния, България и Руската империя по време на Първата световна война. В нея
той посочва убедеността на сръбските офицери и войници, въпреки ужасните
болести, жертви и лишения през 1914 – 1915 г., че тяхната държава ще има

Писарев, Ю. А. Российская контраразведка и тайная сербская организация
„Черная рука“. – В: Новая и новейшая история, 1993, № 1, 23–35.
13
Чиркович, С. История сербов. Москва, 2009.
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велико бъдеще след войната14. Криминалният поглед върху събитието може
да наведе на версията, че чрез бързата екзекуция, наред с другите причини,
се цели и „замитане“ на „вредната“ информация за атентата, предизвикал такава ужасна, продължителна и кръвопролитна война. Сараевското убийство е
първото от най-близките събития, маркиращи пътя към Първата световна война. В началото то е обект на съдебно разследване, след това служи за военна
пропаганда и по-късно – за научни изследвания. През 1918 г. са публикувани
материалите от Солунския процес, но без показанията на подсъдимите за дейността на „Черна ръка“ извън границите на Сърбия, и особено „Секретният
рапорт“ за работата на организацията при сараевския заговор.
Междувременно още по време на посещението си в Санкт Петербург
Раймон Поанкаре обещава френската подкрепа за руската политика. Голямо
значение придобива позицията на Англия, която можела да внесе по-голяма
яснота в спора. Същевременно английският министър на външните работи
Едуард Грей е силно затруднен да декларира категорична английска позиция
поради съществените разногласия в лондонския кабинет. Преобладаващата
част от членовете на правителството били против изострянето на отношенията с Германия. Затова Грей демонстрира своето становище в две насоки –
осъжда австро-унгарския ултиматум пред германските и австро-унгарски дипломати и вдъхва смелост на Русия и Франция. Междувременно Грей на този
етап отказва да гарантира влизането на Англия във войната на страната на
Антантата. Разбира се, в Берлин не си правели илюзии, че Англия ще остане
дълго време неутрална, но се надявали английската намеса да се забави до
практическото реализиране на военния план „Шлифен“. В този смисъл берлинската дипломация била окуражена от английската двусмисленост. Например при Мароканската криза от 1911 г. английското твърдо предупреждение
към Берлин изиграва своята роля. Английската дипломатическа игра включва и предложение за организиране на конференция от четири държави, която
да разгледа австро-сръбския конфликт. На 16 юли крал Джордж V споделя с
принц Хайнрих Пруски, че Англия ще полага усилия да остане неутрална,
което е нов принос в надлъгването между Лондон и Берлин. На 28 юли Вилхелм II, респектиран от бързо променящата се ситуация, изведнъж започва да
съветва Австро-Унгария да завземе само Белград, след което да се върне към
преговорите, но военните действия вече са започнали.
Много интересни разсъждения по този проблем демонстрира британският автор Кристофър Кларк в своята сензационна книга „Сомнамбулите.
Как Европа влезе в Първата световна война“. Тя беше експресно издадена на
немски език, тъй като авторът оборва тезата на историографската школа на
Рийд, Дж. Войната в Източна Европа. С., 2012, 46–48. Джон Рийд цитира
думите на един стар сръбски офицер: „Мислехме, че тази мечта за велика Сърбия ще
се сбъдне – но в бъдеще, след много, много години. А ето, че се осъществява в наше
време! За това си заслужава да умреш!“.
14
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Фриц Фишер, че Германия носи еднолична вина за избухването на Първата
световна война. Кристофър Кларк обръща внимание на представите за „другия“ през тази епоха. В Австро-Унгария се налага представата за Сърбия като
за една нация от млади бандити и кралеубийци, които постоянно провокират
един търпелив стар съсед и вирят самонадеяно нос. В Сърбия се насажда
виждането за жертва на грабителската Хабсбургска империя. В Германия
през лятото на 1914 г. са обременени от мрачни визии за бъдещи инвазии и
подялби и смятат процесите през 1914 г. за решаващи. В Русия припомнят
униженията от Централните сили през 1908 – 1909 и 1912 – 1913 г. Успоредно с това се разпространява мнението за историческата необходимост от
разпадане на Австро-Унгария, което затъмнява старото схващане за нейната
необходимост като гарант на стабилността в Средна и Източна Европа. Застъпниците и на двете тези „забравят“, че Австро-Унгария като една
от най-старите велики държави в Европа също има своите интереси.
Обстоятелството, че на Балканите има предостатъчно възможности за предизвикване избухване на голям конфликт, изглежда, се разбира от само себе
си. Междувременно два момента не бива да се пренебрегват. Първо, Балканските войни насочват отношенията между големите и малките държави по
нов начин и, второ, между Русия и Австро-Унгария се води борба за контрол
над Балканите. В резултат на това се стигнало до балканизирането на
френско-руския съюз, създаден преди това с различни основания и цели.
Геополитическите последствия са един фитил за възпламеняване покрай австрийско-сръбската граница. Така с течение на времето на Балканите узрява политика или план и заговор, чийто катализатор е Сърбия, да подтикне
Европа към война. Доказателствата за това се виждат след избухването на
кризата и също в концептуалните рамки на нейната интерпретация. Русия
и Франция обвързват съдбата на две велики сили по един асиметричен
начин с една неспокойна и склонна от време на време към насилие държава (Сърбия).
За Австро-Унгария, чиито предохранителни възможности биват ограничени от Балканските войни, убийството в Сараево не било повод за готовност
за война, а трансформирано в една реална и символична заплаха. От гледна
точка на XXI век е лесно да се каже, че Виена е трябвало да започне преговори
с Белград, обаче зад кулисите на 1914 г. няма достоверна опция. Направеното
с половин уста предложение на британския министър на външните работи
Едуард Грей за преговори с посредничеството на 4 държави остава без резултат. Проявява се безразличие към положението на дуалистичната монархия като велика сила. Не само заради това, че сръбските служби и частично
не са искали да ограничат дейността на иредентистите, която направи
убийството, но отклоняват австро-унгарското искане имперски специалисти да участват в разследването на сръбска територия под предлог, че
се нарушава сръбският държавен суверенитет. Авторът коментира този
сръбски мотив с други подобни случаи в историята.
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Кристофър Кларк отделя сериозно място на въпроса за вината за избухването на Първата световна война, като опонира на становишето на Фриц Фишер и неговата школа, че главен виновник е Германският райх. Според него
мнението на Фишер било най-влиятелната манифестация на становище в духа
на чл. 231 от Версайския договор, като смята, че аргументацията на Фишер
може да бъде критикувана в много точки. Кларк повдига въпроса наистина
ли е необходимо историците да се занимават с пледоарии за вината, или да се
направи градация на ролята на държавите участнички според тяхната степен
на отговорност за избухването на Голямата война. В своите изследвания Пол
Кенеди подчертавал необходимостта да се назове виновникът, независимо че
всички военни участници носят вина. По думите на Кларк един ориентиран
към вината изследователски модел често върви по пътя на предубеждението.
Искането на сърбите за обединение в едно пространство не е фалшиво, както
е справедливо настояването на Австро-Унгария за независимост на Албания.
Вместо да се концентрира вниманието само върху една държава, е по-разумно
да се постави акцент върху многостранните процеси на променливите влияния. Конспиративното описание внасяло тезата, че някой иска всичко и този
злодей управлява зад кулисите събитията според един зловещ план. Това дава
морално удовлетворение и е логично да не се вижда изключението. Кларк е на
мнение, че изворите не потвърждават такава аргументация. Фриц Фишер се
позовавал на войнствените изявления на германски и австро-унгарски политици, обаче през тази епоха германците не са били единствените империалисти. Кризата, която довежда войната от 1914 г., е била плод на една обща
политическа култура. Тя е изключително мултиполярна и интерактивна и е
вплетена в най-комплексните събития на модерността, поради което дискусията за произхода на Първата световна война продължава вече един век15. На 28
юли 1914 г. австро-унгарският император Франц Йосиф подписва декларация
за война срещу Сърбия. Войната е обявена по телеграфа и на 28 срещу 29
юли австро-унгарската артилерия обстрелва сръбската столица Белград през
реките Дунав и Сава. Започната като локална, войната за изненадващо късо
време последователно въвлича интересите на великите сили от двете военнополитически коалиции, като се трансформира в европейска и световна. Редът
на намеса е Русия, Германия, Франция, Великобритания...
Много често се задава въпросът за лекотата, с която по-голямата част от
европейското обществено мнение възприема прерастването на първоначално локалния конфликт в световна война. Защо водещият тогава континент с
могъща индустрия, велики културни постижения и немалко примери за интеграционни резултати допуска бивши състуденти, бизнесмени и други да се
вкопчат в яростна кръвопролитна схватка? Освен това продължително време
основните пропагандни лозунги на социалистическите партии в Европа са
Clark, C. Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog. Deutsche
Verlags-Anstalt, 2014, 709–716.
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против колониалната политика и военната опасност. Във Втория райх след
1912 г. Германската работническа социалдемократическа партия има най-голямата парламентарна фракция в Райхстага. Тук може да се обособят наймалко 7 причини: 1. Сравнително лесното манипулиране на общественото
мнение чрез мощните вече медии с националистическа и в последна сметка
шовинистична пропаганда. Историята показва двуликата стойност на общественото мнение, което например може да осъди турските жестокости в България през 1875 – 1876 г., но и да доведе Хитлер на власт. Примерите за неговото влияние са многобройни. На 2/15 август император Николай II прочита в
Георгиевската зала на Зимния дворец манифеста за обявяване война на Германия. След това заедно с императрицата излизат на балкона на двореца и са
акламирани от над 10 000 руснаци на колене. Царят обещава „да не сключва
мир, докато последният враг не бъде изгонен от руската земя“, което буквално повтаря фразата на император Александър I срещу френските нашественически войски през 1812 г. Официалното название на войната става Втора
отечествена война. Следва преименуването на Санкт Петербург в Петроград
(простонародно наричан Питер).
Подобна е картината в другите европейски столици и градове. Снимките от това време показват ликуващи тълпи и маршируващи военни части по
килими от цветя. Английската династия се преименува на Уиндзорска с цел да
се избегнат неприятните реминисценции за немския произход на Хановерската династия. Известният френски писател Шарл Пеги казва: „Ние тръгнахме
за всеобщото разоръжаване и последната от всички войни“. Многобройните
факти свидетелстват, че много фактори експлоатират патриотичните и националистически настроения – от държавните глави до политическите партии и
чисто военната пропаганда. 2. Под влияние на бързите победи на Прусия във
войните за обединение на Германия в Европа се налага доктрината за бързите
войни. Смятало се, че благодарение на тази военна стратегия възможностите
за бързо дислоциране на войските на основния военен театър, новите оръжия
и др., войната е приемлива за бързо решаване на спорните въпроси с допустими не толкова много жертви. Първата световна война жестоко опровергава
тази теза. Това, което е било възможно през 19. век, не може да се повтори
при новите условия. 3. След Френско-пруската война Европа се радва на дълъг период на мирно развитие, военните конфликти се развиват в периферията (Балканите) или в колониите и тогавашните поколения не са запознати с
ужасите на един тежък и продължителен военен конфликт. 4. Не на последно
място трябва да посочим ролята на своеобразния социален дарвинизъм в разбирането на обществените и междудържавните отношения. Привържениците
на социалдарвинизма пропагандират международните войни и колониалната
политика като естествено състояние на човека. Докато в миналото при формирането на империите се е разбирало лично имперско господство над голяма
или по-малка територия, през фазата на висшия империализъм то се допълва
със стремежите и мечтите за световна империя. Всичко това се представя по
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един атрактивен начин от учени, политици, поети, литератори, музиканти и
др. и увлича широки обществени среди. Свидетелство за тази нова тенденция са грандиозните транснационални и трансконтинентални проекти в края
на XIX и началото на ХХ век. 5. До началото на ХХ век огромно значение
за международните отношения в Европа има т.нар. династическа арматура –
влиянията и връзките на различните династии. Вярвало се е, че в решителния
момент тези важни династии няма да допуснат или ще ограничат мащабен
военен катаклизъм. Специални надежди са се възлагали на трите роднински и
водещи династии в Санкт Петербург, Берлин и Лондон. Нали тези роднински
владетелски дворове всяка година се събират на семейни и други тържества.
На практика тази надежда се проваля с трясък през 1914 г. Новите интереси
през фазата на империализма поставят акцента върху нови междудържавни
връзки и стремежи. Както много сполучливо пише Миранда Картър, монарсите, въпреки огромните си юридически пълномощия, се оказват обикновени
хора, до голяма степен неподготвени и неспособни да реагират адекватно на
създалата се екстремална ситуация. 6. В създадената международна система
от съюзи липсва механизъм за ефикасни предпазни клапани, т.е. няма „червена линия“ за връзка от сегашния вид. Военните елити са в плен на господстващата тогава теория за огромното значение на бързата мобилизация и съсредоточаване на силите на посоката на главния удар като гаранция за победа. Затова, когато започва лавината от мобилизации в Европа, императорите Николай
II и Вилхелм II, въпреки колебанията си, отстъпват пред ултимативния натиск
на военните щабове и експерти, защото се опасяват от обвинения при евентуален военен неуспех поради провалена мобилизация. 7. Десетилетието преди
Първата световна война е изпълнено с много международни кризи и „военни
тревоги“ – Мароканските кризи, Анексионната криза от 1908 – 1909 г., Италотурската война от 1911 – 1912 г., изключително острата ситуация през Балканските войни от 1912 – 1913 г.... Всички те се разминават или по дипломатически път, или на косъм от конфликт, т.е. практиката на решаване е била такава.
Вероятно това „приспива“ европейската общественост и давало надежди, че и
поредната критична ситуация през 1914 г. ще се преодолее по подобен начин.
***
Парадоксалното е, че изстрелите на Гаврило Принцип през слънчевия
28 юни 1914 г. стават повод за пълно пренебрежение към императивните задължения на великите сили от двете коалиции според съюзните договори,
където изобщо не са предвидени такива маргинални казуси като Сърбия и
Белгия. Сега от гледна точка на ХХI век е лесно да преценяваме кое е било
грешно и кое необходимо, но през фаталната 1914 г. никое от правителствата
и никой от държавните глави, въпреки осъзнаването за наличието на риск,
не направи решителни и отговорни стъпки за предотвратяване на глобалния сблъсък. Това е важно доказателство за империалистическия характер на

134

Радослав Мишев

Първата световна война. Случайно или преднамерено започва? Чия е вината –
еднолично на Германия, както е записано в чл. 231 на Версайския договор,
или на всички участници? Това са големите спорни въпроси, по които вече
100 години спорят историците. Това обаче е друга тема, която иска отделно
изследване. Кристофър Кларк сполучливо пише, че тя е плод и на тогавашната обща политическа култура и комплексността на модерността.
Що се отнася до атентата в Сараево. Факт е, че заговорниците от „Черна ръка“, сръбският управляващ елит и преобладаващата част от сръбското
обществено мнение имат една и съща цел – Кралство Сърбия да стане обединителен държавен, национален и териториален център на южните славяни,
като са готови да понасят жертви и лишения в името на тази кауза. Различават се средствата за постигане на тази цел. Докато опитните държавни и
политически ръководители и демагози в Белград се съобразяват с разположението на силите в Европа, търсят подкрепата на Русия и са по-внимателни,
екзалтираните младежи от „Млада Босна“ и техните манипулатори от „Черна
ръка“ искат и форсират събитията. Куриозното е, че историята временно се
оказа на тяхна страна. След двете световни войни държавите победителки
заложиха на създаването и функционирането на голяма Югославия като мини
велика сила на Балканите. През 1389 г. подвигът на Милош Обилич не успява
да предотврати поражението и последвалото падане на Сърбия под османска власт, но като че ли саможертвата на Принцип и неговите съмишленици
през 1914 г. не е била напразна. По такъв начин Кралство Сърбия беше единствената балканска държава, която временно реализира своята максимална
великодържавна програма, т.е. ролята на „Пиемонт“ на Балканите. България
претърпя провал, Гърция постигна частични резултати, но „мегали“ идеята
също претърпя фиаско, а Румъния, подобно на Сърбия, осъществи мащабни
териториални придобивки. След 1989 г. обаче историята отново се намеси,
като потвърди, че вечно статукво няма. Югославия се разпадна, като този път
никоя от свръхсилите не я подкрепи и сръбската кауза от 1914 г. отиде като
един от многото неуспешни експерименти – в историята.
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„НА БУНИЩЕТО НА ИСТОРИЯТА!“
Ася Атанасова
„ON THE DUNGHILL OF HISTORY!“
Asya Atanasova
In 1917, following the February Revolution, the Mensheviks are one of the ruling
parties in Russia. First, in the system of the so-called “diarchy”, then as a part of a Coalition government with the liberals. But between February and October they failed to implement the necessary reforms and suffered a complete failure, which led to their political
death. Their mistakes are both objective and subjective. The greatest tragedy for Russia is
that it is not ready to take the path of democracy. Not ready for the ideal of Menshevism
combining social justice with pluralist democracy.

„Народът ни последва, ние сме победителите и сега ни се казва да направим отстъпки, да се съгласим на компромис. С кого, питам ви? С колебаещите се групи, които ни изоставиха и сега ни правят предложения? На тях
ние казваме: вие сте жалки и нещастни същества, претърпели провал. Ролята
ви свърши. Вървете там, където ви е мястото: на бунището на Историята!“1.
Тези думи са на Лейба Давидович Бронщайн, известен повече с псевдонима си Лев Троцки. Произнесени са на 25 октомври 1917 г. по време на II
Общоруски конгрес на Съветите към Юлий Осипович Цедербаум2 (Мартов) и
неговите привърженици меншевиките интернационалисти.
Малко преди това останалите меншевики и социалистите революционери (есери) са напуснали конгреса, както и представителите на Бунда3. Всички те осъждат направения от болшевиките преврат.
Мартов остава, той има различна позиция към болшевиките от повечето меншевики. На него се дължи изграждането на меншевизма като течение
Суханов, Н. Записки о революции. Кн. 7.http://www.magister.msk.ru/ library/
history/xx/suhanov/suhan007.htm
2
Юлий Осипович е един от най-видните водачи на меншевиките, фракция в
Руската социалдемократическа работническа партия, която от самото си създаване е
един от най-големите критици на Ленин и неговите методи и идеи. Той застава начело
на меншевиките-интернационалисти, които са против продължаването на войната и
за постигането на мир.
3
Бунд – Всеобщ еврейски работнически съюз в Литва, Полша и Русия.
1
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в руската социалдемокрация, което от самото начало се превръща в един от
най-сериозните опоненти на Ленин и неговата фракция. Но през Октомври
1917 г. Юлий Осипович застава на позицията, че не трябва да се отговаря с
въоръжено въстание срещу болшевиките. Той апелира за мирно разрешаване
на въпроса и за създаване на единна демократична власт4.
Повечето от несъгласните с действията на болшевиките смятат, че те
няма да успеят да се задържат дълго на власт, затова и не предприемат адекватни ответни действия срещу преврата им. Това е грешка, която трябва да
тежи на съвестта на всички политически партии в Русия, не само на меншевиките. Когато започва Гражданската война, болшевиките вече са успели да
изградят нужните им връзки по места.
Мартов предвижда, че Ленин няма да даде лесно това, което е постигнал с толкова много труд, той знае, че голяма част от масите са разочаровани
от Временното правителство и са зад болшевиките. Затова и военен отпор
би довел до продължителна и кръвопролитна гражданска война. Тези негови
мисли го насочват към решението меншевиките да играят ролята на опозиция
на комунистите, да продължат борбата си за налагането на идеалите на демократичния социализъм в рамките на съветската законност5.
Тази негова позиция не означава примиряване с действителността. Меншевикът ненавижда това, което става през Октомври 1917 г. в Русия, възприема
го като проклятие и зачеркване на всичко, за което са се борили меншевиките
от създаването си. За него експериментът на болшевиките да „наложат социализъм в икономически и културно изостанала страна е безсмислена утопия…
аз органически не мога да се примиря с аракчеевското разбиране за социализъм и пугачовското разбиране за класова борба… с опита европейски идеал да
вирее на азиатска почва“6. Но за него превратът на болшевиките не е „контрареволюция“, а фаза от развитието на руската революция, била тя и „уродлива“.
След острото изказване на Троцки Мартов не издържа и решава да последва останалите социалисти и да напусне II Общоруски конгрес на Съветите. Едва ли някой може да каже със сигурност дали това е грешка от страна
на Юлий Осипович и какво щеше да стане, ако беше останал, до край отстоявайки исканията си.
Н. Суханов вижда в напускането на Мартов и неговите последователи
една от най-големите му грешки, която доближава Ленин и болшевиките до
властта. Според него така меншевиките му „развързват ръцете“. Икономистът
го обвинява в „меншевишка несигурност“ в разминаване между високия интелект и „слабостта на действие“7.
Меньшевики в 1917 году. Т. 3. Ч. 2. М., 1997, 238–239.
Мартов, Ю. О. Избранное. М., 2000, 557–569.
6
Меньшевики в 1917, с. 586.
7
Суханов, Н. Записки о революции. Кн. 7. http://www.magister.msk.ru/library/
history/xx/suhanov/suhan007.htm
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Действията на Мартов са характерни не само за него, но и за останалите водачи на фракцията, тоест той действа типично по меншевишки. Какво
имам предвид? Още от самото си изграждане като отделно течение в социалдемокрацията за меншевиките е нещо нормално да отстъпват, да не са твърди
в отстояването на позициите си. Умерените социалдемократи, за разлика от
болшевиките, не обичат да опростяват нещата, те обмислят всичко добре и
без да бързат, не обичат да взимат решения под напрежение, техният радикализъм е в рамките на здравия разум, искат да работят в легални условия, за
тях не важи максимата: целта оправдава средствата, имат висок политически
и личен морал и т.н.8.
Към всички тези черти трябва да добавим и друга съществена разлика:
меншевиките, като цяло, са по-добре образовани. Голяма част от тях са от
грузински и еврейски произход, особено техните водачи, това също оказва
влияние върху тяхното формиране и начин на мислене, а и допълнително ги
отличава от болшевиките, където преобладават етнически руснаци. Като правило меншевиките имат по-широк кръгозор на мислене, те са по-близки до
градския тип човек, космополити са9. Всичко това, разбира се, повлиява на
изграждането на меншевизма като идеология. Те винаги са гледали на селяните с недоверие, отъждествяват ги със сила, неспособна за политически живот.
Умерените социалдемократи в емиграция се вписват по-бързо в начина
на живот на Западна Европа, лесно намират общ език с тамошните социалдемократи. Затова не е и изненада, че точно меншевиките получават подкрепа
от тях, а не болшевиките, които са в по-голяма степен руско явление, те са
по-близко до руските традиции и манталитет.
Болшевиките водят много по-настъпателна и аморална политика, това
си личи още от самото създаване на фракцията на II конгрес на Руската социалдемократическа работническа партия (РСДРП) в Лондон през 1903 г.
Като пример може да се даде нещо незначително на пръв поглед, но добре
илюстриращо това твърдение: изборът на името болшевики. Поводът за разделянето на организацията е интерпретацията на параграф първи от устава
на партията. Няма да се спирам на същността на този въпрос, не е цел на
настоящата статия, но само ще спомена, че той показва разбиранията на двете
фракции за демокрацията и начина, по който да се изгради РСДРП.
Повечето от делегатите приемат предложението на Мартов, но Ленин
решава да нарече хората, застанали зад него, болшевики (болшинство). Самият Мартов споделя, че спокойно е можел той да вземе това име, но не го прави,
защото смята, че не е от значение10. За друг водач на меншевизма – Павел АкТютюкин, С. Меньшевизм: страницы истории. М., 2002, с. 69.
Галили, З. Лидеры меньшевиков в русской революции. М., 1993, 33–34;
Хеймсон, Л. Меньшевизм и эволюция российской интеллигенции. – Россия-XXI,
1995, № 3–4, с. 147.
10
РГАСПИ, ф. 278, оп. 1, д. 403, л. 1.
8
9
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селрод, е важно фракцията да се нарича социалдемократична и никакви други
прозвища не са от значение.
Но за Ленин това е от решаващо значение. Болшевикът има за цел да
изгради силна и централизирана партия, която в удобен момент да вземе
властта. Всяка една крачка към тази цел е добре преценена, ако нарече своята
фракция малцинство, то кой би го последвал. Масите няма да застанат зад
политическа организация с име, което навява алюзия за слабост. Руският философ Николай Бердяев казва, че думата болшевизъм придобива символичен
смисъл: „В стихията на революцията през 1917 г. въстаналите народни маси
се запленяват от „болшевизма“ като сила, която дава повече... „болшевизъм“
добива значението на знаме, на лозунг“11.
Казаното дотук ще ни помогне да си отговорим на един важен и интересен въпрос, свързан с историята на руската социалдемокрация, и в частност
на меншевизма: Защо меншевизмът не успява в Русия? Защо въпреки дадения
му шанс той претърпява пълен политически крах?
Действително умерените социалдемократи имат своя шанс в Русия да
претворят теорията си в практика, тоест да участват във властта на държавата.
Това става между двете революции от 1917 г. – Февруарската и Октомврийската. Между другото, за много от тях събитията от октомври 1917 г. са далеч
от „Велика“ революция, така както те са представени от болшевиките. За тях
това е „военен заговор“, „политически преврат“, „авантюра“, която ще тласне
страната към гражданска война12.
Изброените по-горе характеристики правят от меншевиките една привлекателна и отворена партия. Те са по-близки до западните социалдемократи, по-умерени са в своите виждания относно бъдещето на Русия и пътя, по
който ще се промени страната, но въпросът е дали всичко това е в техен плюс.
Точно тази им привлекателност, за нас, ги прави чужди на повечето руснаци
от началото на XX век. Колкото и парадоксално да звучи, тяхната образованост, космополитност, демократичност им изиграва лоша шега и те губят
битката с болшевиките.
Една от първите им „грешки“ е, че те следват марксизма почти догматично. И по-точно, по-догматично от болшевиките. Непрестанни са споровете между двете фракции за това, кой е по-голям марксист. И двете фракции
еволюират, нагаждат се спрямо времето и ситуацията, но докато меншевиките
следват западната еволюция на марксизма и неговата ревизия по ред проблеми, то болшевиките превръщат една напълно западна идеология в чисто руско
явление. Много точна е оценката на Н. Бердяев, че те „русифицират“ марксизма, затова и „руският марксизъм“ става труден за разбиране, особено за
хората от Запада13.
Бердяев, Н. Извори и смисъл на руския комунизъм. М., 1994, с. 122.
Меньшевики в 1917, 240–242.
13
Бердяев, Н. Извори и смисъл, с. 5.
11
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Меншевиките поставят под съмнение основни моменти от теорията на
Маркс и Енгелс. Но най-вече влизат в противоречие с болшевиките по ред
моменти от революционната борба, които според тях ще доведат до задълбочаване на проблемите в Русия, а не до тяхното решаване. Тук влизат разбиранията им за диктатурата на пролетариата, желанието на болшевиките да
вдигнат революция на всяка цена, отказа им от сътрудничество с други партии (буржоазните), нежеланието им да легализират дейността си, аморалните
им действия на борба, желанието им за национализация на икономиката и
стопанството, незачитане интересите на страната за сметка на следване на
настроението на масите, тоест демагогията, с която често си служат, вземането на властта на всяка цена, налагането на строга дисциплина и отношението
към електората (на него се гледа като на оръдие за действие, но не и като на
хора, които трябва да бъдат научени да защитават правата си, да не са инертни) и ред други.
Всичко това отблъсква меншевиките и те стават все по-различни от съпартийците си, все повече двете фракции се отдалечават една от друга.
1917 г. е съдбовна година за Русия, тя променя нейната история. Още от
самото си създаване държавата сякаш търси най-удобната обвивка за съществуването си, най-добрата форма на държавно управление. Киевска Рус, Московска Рус, Имперска Русия, Съветска, днес Руска федерация, Русия познава
не една трансформация и характерното за всички тях, без последната, е, че винаги се самоунищожават отвътре, а не от външен враг (тук може да изключим
Киевска Рус, разгромена от монголите, но с вътрешното си развитие страната
помага доста на ордите, идващи от Азия).
През тази година Русия навлиза в един от най-кървавите си периоди,
белязал не само нейната, но и световната история.
Годината е знакова и за меншевизма, тогава той преживява както политическия си възход, така и политическата си гибел. Ако проследим неговото
развитие между двете революции, ще си дадем отговор и на въпроса защо
меншевиките не успяват.
Февруарската революция заварва тяхната фракция в много лошо организационно състояние. Самите те си дават ясна оценка за това: „Революцията
завари нашата организация разбита и разпиляна при пълно отсъствие на връзка между града и промишления център. Положението в този смисъл е по-лошо, отколкото в най-добрите дни на нелегалното съществуване“14.
Но само за няколко дни нещата се променят. Партиите, които най-бързо
се ориентират в обстановката, са умерените социалисти и либералите. Това,
разбира се, си има своето обяснение. Що се отнася до меншевиките, те са подготвени да работят в подобни условия, тоест – легални. Друг плюс е тяхната
разпокъсаност през октомври 1917 г., това е една от причините за слабостта
им, но в този момент роенето във фракцията е в тяхна полза. Със своята раз14

Рабочая газета, № 6, 12 марта 1917.
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покъсаност и наличието на различни гледни точки меншевиките успяват да
попълнят бързо своите редици. Меншевизмът не е затворена, конспиративна
организация, каквато е болшевизмът. Ако някой не е съгласен с официалната
политика на фракцията, просто се включва в това течение, което най-много се
доближава до неговия начин на мислене. По този начин „меншевизмът акумулира в себе си хора с различна политическа ориентация“15.
От една разпръсната организация те се превръщат във водеща политическа сила, участвайки дейно в така нареченото двувластие. То се изразява в
създаването на два органа на власт: Временен комитет на Държавната дума,
където влизат либералите, и Петроградския съвет, в който участват умерените
социалисти. За негов водач е избран меншевикът Николай Чхеидзе, а заместник става есерът Александър Керенски.
Временното правителство е оглавено от княз Георгий Лвов. Меншевиките смятат извършената революция за буржоазна и не искат да участват във
властта. В правителството влиза А. Керенски като министър на правосъдието.
В този момент за меншевиките е важно държавата да се стабилизира и
да се изчака до вдигането на социалистическа революция, чак тогава те могат
да участват във властта. Тяхна задача на този етап е да подпомагат правителството, да го следят да извърши обещаните демократични реформи и да
организират работниците, като тези дейности ще се извършат чрез Съветите.
Създаването на Съветите като органи на политическата власт на работниците е свързано с Първата руска революция от 1905 г. В тяхната основа
стоят именно меншевиките. Петроградският съвет е създаден изцяло от меншевики, като главна роля играят К. Гвоздев и Борис Богданов16.
Но между Съветите от 1905 г. и тези от 1917 г. има съществени различия. Съветите от 1917 г. са съставени не само от работници, а от работници,
войници и селяни, като често между тях има конфликти. Стига се дотам, че
войниците създават свои Съвети17. Друга разлика е, че сега Съветите се контролират от професионални политици, като работниците нямат реална власт
в тях. Това спомага по места да бъдат организирани множество Съвети, които
стават автономни центрове на властта, освободили се от центъра18.
По този начин те много по-лесно са болшевизирани през есента на
1917 г.
В периода на двувластие меншевиките допускат много грешки, които
улесняват идването на власт на болшевиките. Много често това време е наричано „безвластие“ или „многовластие“, ясно показвайки неспособността на
Временното правителство да се справи с поставените задачи пред него.
Миллер, В. Меньшевистская партия в 1917 году. – В: РСДРП (о) в 1917 году.
Документально-исторические очерки. М., 2007, с. 57.
16
Богданова, Н. Мой отец – меньшевик. Санкт-Петербург, 1994, с. 33.
17
Верт, Н. История на Съветския съюз. С., 2000, с. 86.
18
Пак там, с. 86.
15

„На бунището на историята!“

141

Няма да е коректно да обвиняваме само меншевиките за Октомври
1917 г., особено като се има предвид, че водещи в управлението са либералните партии, които меншевиките следват. Но в първите месеци след февруари те
имат огромна власт и влияние сред обществото, която не успяват да използват,
давайки управлението на страната в ръцете на либералите.
Една от причините е тяхното разбиране за социалистическата революция, че само след извършването на такава те могат да участват в управлението. В тази част от тяхната програма те стриктно спазват заръките на Георги
Плеханов, „бащата на руския комунизъм“.
Другата е отношението им към властта. Още от самото си създаване
меншевиките сякаш бягат от отговорността да я вземат. За разлика от болшевиките за тях тя не е цел, не е нещо, към което се стремят. След Февруари
болшевиките не пропускат да издигнат лозунга „Цялата власт на Съветите!“.
Според Юрий Денике (меншевик) за всички е парадоксално, че революционна партия, каквато са меншевиките, отказва да вземе властта. Но това
е напълно логично за тях и за „психологията на меншевизма“, която в това
отношение е в пълна хармония със следваната от организацията теоретична
концепция19.
Познавайки добре мисленето и манталитета на своите съпартийци,
Ю. Денике говори и за липсата на „воля за власт“. В своята работа той цитира изказването на Стеклов, че меншевиките не взимат властта в първите
дни след революцията по две причини: психологическа и политическа. Като
към втората влиза позицията им, че и няма обективни предпоставки за подобни действия, те ще дойдат, когато управляващите „застанат на пътя на
контрареволюцията“20.
Въпреки нежеланието им да вземат властта, самият термин „двувластие“ говори, че с водещата си роля в Съветите меншевиките дефакто участват
в нея. И нещо повече, с нежеланието си да се регламентира точно ситуацията
с властта, да се разпредели тя между Съветите и правителството се получава
едно объркване. Правителството разполага с цялата държавна администрация, но не разполага с пълната власт, то я разделя със Съветите. Те от своя
страна имат огромно влияние сред народа, но не разполагат със законодателна
или изпълнителна власт.
В Русия след февруари така и не се създава работеща администрация,
която да обхване цялата страна.
В работата на Временното правителство тази нерегламентираност си
проличава още в първите дни от неговата работа. Меншевиките са наясно,
че нито Думата, нито Съветите могат да действат самостоятелно. За пример
може да се даде положението в армията. Думата не може да разчита на генераДенике, Ю. Меньшевики в 1917 г. – В: Меньшевики. Сб. Воспоминаний и
документов. Составитель Ю. Фельштинский. Бенсон, Вермонт, 1988, с. 34.
20
Пак там, с. 35.
19

142

Ася Атанасова

лите за подкрепа, а Съветът става висша инстанция за войниците от Петроградския гарнизон. Реално и едните, и другите се страхуват от армията, знаят,
че тя е способна да разруши всичко постигнато през Февруари 1917 г. и затова
се опитват да я „демократизират“. Това става със Заповед № 1, според А. Деникин тя дава „първия и главен тласък за унищожаването на армията“21. Водачите на Съвета са знаели много добре какво ще последва след тази заповед,
но те са предпочели да жертват армията в полза на революцията. Показателни
са думите на Йосиф Голденберг, член на Петроградския съвет, той казва, че
„Заповед № 1 не е грешка, а – необходимост… ако не развалим старата армия,
тя ще развали революцията…“22.
Следващият парадокс е реалното им влизане във властта, и то преди
извършване на социалистическа революция. Това става на 6 май, когато е
сформирано Първото коалиционно правителство. Позицията на меншевиките е обърната от Ираклий Церетели. Грузинецът застава начело на така
наречените революционни защитници. Те събират в себе си както вижданията на интернационалистите, така и на отбранителите (оборонци), сред
меншевиките. Новата центристка позиция е – борба за мир и защита на революцията. Войната трябва да продължи, като се запази боеспособността на
армията, и трябва да се накара правителството да сключи мир без анексии
и контрибуции.
Ираклий Георгиевич с тази си формула, от една страна, сплотява меншевиките, които са раздвоени по въпроса за войната, и, от друга, прави възможно съществуването на Временното правителство като симбиоза между
умерени социалисти и либерали.
Но този съюз не е работещ, нито равнопоставен.
Меншевиките не отчитат и още нещо, те влизат в коалиция с хора привърженици на парламентарния режим от западен тип. Това са представители
на „Прогресивния блок“ и на конституционалистите демократи (кадети). Те
искат да оставят повечето реформи (най-наболелите) на Учредителното събрание. Нещо повече, те не желаят да променят социалния ред, поне не сега,
не в този момент, а той е важен за социалдемократите. От първостепенна важност за тях е да останат лоялни към съюзниците си и да доведат войната до
победен край. Между тях има и такива, които са на мнение, че не трябва да се
отстъпва пред Съвета, като се изпълняват неговите изисквания.
Меншевиките също се доближават до западния тип управление. Но по
време на коалиционното управление с действията си те заемат една междинна
позиция между желанието да угодят едновременно и на либералите, и на работниците. Резултатът е, че от първите започват да се приемат като неудобни
партньори, а от вторите – като предатели на социалистическата идея.
Деникин, А. Очерки русской смуты: Крушение власти и армии. http://
militera.lib.ru/memo/russian/denikin_ai2/1_06.html
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Една от главните причини за провала на Коалиционното правителство
е отлагането на Учредително събрание. Кадетите се страхуват, че ще претърпят провал, а меншевиките и есерите се съгласяват с тях. Самият И. Церетели казва, че Учредително събрание не е свикано заради „съпротивлението на
цензовите елементи“23.
Той признава и още една грешка, според него тя не е в принципа на създадената коалиция, а че „революционната демокрация не удържа своята ръководеща роля… че не разбира какво първостепенно значение има за съдбата
на революцията фактическото осъществяване на властта на революционната
демокрация…“24.
В дните на революцията е много важно за всяка партия да предложи
такава програма, която ще е най-близко до хората. Основна грешка на меншевиките е, че те не предлагат нищо ново. Във временното правителство те са
под влиянието на либералите и в един момент в очите на работниците, войниците и селяните те се превръщат в управляваща партия, а не в партия, която
защитава интересите им.
Както казва А. Йоффе – „меншевиките не създават нови стратегически
позиции за пролетариата, дотогава, докогато меншевизмът остане правителствена партия в буржоазно правителство, той е обречен не само на бездействие, но и извършва над себе си своеобразно политическо „харакири“, губи
самата вътрешна същност на социалдемокрацията“25.
Нежеланието на либералите да предприемат очакваните реформи се
прехвърля и върху меншевиките в правителството. Към лятото на 1917 г. все
повече работници, които първоначално са привлечени от идеята социалистите да контролират либералите и да влязат в съюз с тях, разбират, че подобна
коалиция е безплодна. Буржоазията не зачита исканията на умерените социалисти, което кара вторите да се чувстват безсилни и използвани.
Но въпреки това И. Церетели и Ф. Дан не изкарват меншевиките от
управлението. Те не успяват да усетят и предвидят последващите събития,
въпреки че те стават все по-очевидни. Това може да се обясни със силното
желание на меншевиките да променят Русия, да я вкарат в едно демократично
управление и да я предпазят от нови политически кризи. За тях участието във
властта не е самоцел, а огромна отговорност, призвание. И. Церетели е сигурен, че през 1917 г. зад него застават хора, които са наясно, че реформите ще
са бавни, а ситуацията е изключително сложна. Затова и отлагат основните
искания на работници, тяхното провеждане в момента е невъзможно, но те
„инстинктивно чувстват правотата“ на това решение26.
Церетели, И. Кризис власти. М., 2007, с. 220.
Пак там, с. 253.
25
Миллер, В. 1917-й: взлет и падение меньшевиков. – Свободная мысль,1995,
№ 10, с. 69.
26
Церетели, Ир. Кризис, с. 241.
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Според Зива Галили със самото начало на революцията меншевиките
фактически започват да изпълняват функции, които без съмнение може да
приемем за „държавнически“. Най-важните задачи за тях са управлението на
трудовите отношения и регулирането на икономиката, като към края на март
към тях можем да добавим и една от най-важните държавни функции – отбраната на страната27. Меншевиките се възприемат, като „охранители на руската
държава, всичко това развива и културно емоционални качества, възпитани в
годините на „умереност“. Те играят ролята на „отговорни“ опоненти на боевите и „авантюристичните“ политически партии, каквито са болшевиките. В
центъра на социалните и политически реалности продължава да стои контрастът между болшевики и меншевики. Това води до отказа на управляващите
меншевики да признаят явната радикализация на работниците като сигнал за
преосмисляне на отношенията в коалицията28.
Меншевиките не отчитат и нещо много важно, руската революция не
се развива по начина, по който се развиват западноевропейските революции.
Имащи себе си за „правомерни“ марксисти, те прилагат мерки, които са характерни за Западна Европа, но неприложими в Русия, където революциите
имат свои специфики, изискващи различна тактика от тази, която прилагат
меншевиките. Това води до тяхното поражение29.
Корниловският метеж още повече дискредитира меншевиките в очите
на масите. Сред тях идеята за коалиция с буржоазията рухва, а тя е в основата
на политиката и избраната тактика от меншевиките през този период30. За това
говори и Ал. Керенски, човекът, който ненавижда болшевиките, но се осланя
на тях за справянето с Корнилов. За него авантюрата на ген. Корнилов е съдбоносна за страната. Тя болезнено удря по съзнанието на народа, който започва
да гледа на това като заговор на буржоазията и висшите слоеве на обществото
против работниците и демокрацията. Болшевиките до 13 август са безсилни,
а на 7 септември са водещи в Петросъвета31. Той вижда болезнената връзка
между 27 август и 25 октомври. Управляващите не осъзнават, че заплахата за
демокрацията идва не толкова от крайното дясно, колкото от крайното ляво.
И. Церетели не спира да обвинява болшевиките за провала на правителството и за неспособността му да проведе желаните реформи. Той съжалява,
че меншевиките нямат тази воля, която е присъща на техните опоненти, които
водят борба срещу демокрацията до смърт и с всички сили32.
Друга съществена причина за слабостта на меншевизма през 1917 г. е,
че той така и не успява да се обедини, а е разделен на множество течения, като
Галили, З. Лидеры меньшевиков, с. 419.
Пак там, с. 420.
29
Миллер, В. 1917-й: взлет и падение, с. 74.
30
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Керенски, А. Прелюдия к большевизму. М., 2006, 17–18.
32
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все повече от тях започват остро да критикуват линията, водена от Церетели –
Дан за съюз с буржоазията.
Така наречените демократични сили не успяват да вкарат Русия в релсите на едно демократично управление след Февруари 1917 г. Меншевиките
като част от това движение претърпяват пълен провал. Причините са много,
някои произтичат от самата политическа и културна обстановка в страната,
други са плод на избраната от тях тактика.
Те не успяват да следват твърдо собствената си политика, започват да
се лутат, да отстъпват, да подкрепят решения, които противоречат на разбиранията им, както и на морала им. Тяхната идеология не им позволява да вземат
властта преди извършване на социалистическа революция, не им позволява
да влязат в правителство с буржоазията…, но всичко това е сторено. Политическият им крах ясно показва и правотата на тези твърдения. Затова спокойно
може да бъде зададен въпросът: дали този крах не е бил предопределен още
в самото начало?
Владимир Бакунин отбелязва, че меншевизмът през 1917 г. представлява смесица от „догми, илюзии и реалност“33. Абсолютно вярно, като от трите
най-малко те се доближават до реалността в Русия.
Според мен, ако трябва да кажем кое надделява за несполуката на меншевизма: политическите им грешки или обстановката в Русия, бих избрала
второто. Една от тезите на социализма, включително и на руския социализъм е, че средата предопределя постъпките на човека34. Ето защо болшевишка
революция няма в Западна Европа, а в Русия. Ще е неправилен и ограничен
подход, ако търсим причините за Октомври 1917 г. само в тази година, или
само в грешките на една партия.
Много автори извеждат Октомври 1917 г. от неуспеха на Първата руска
революция 1905 – 1907 г. Други се връщат още по-назад, като търсят причините за революцията през 1891 г.35. Ако си поставим за цел, може да намерим
и по-стари събития в руската история, които я доближават до тази дата.
„В Русия в края на 1917 г. общественият идеал на меншевиките, съчетаващ социалната справедливост с плуралистичната демокрация, е действително невъзможен“36.

Бакунин, В. Между догмой, иллюзией и реальностью: меньшевизм в 1917
году. – Отечественная история, 2004, с. 69.
34
Добрев, Д. Кризата на европейската култура. Шумен, 1999, с. 117.
35
Фиджис, О. Човешка трагедия. Руската революция 1891 – 1924. Велико
Търново, 2010.
36
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А. Дюбау търси причините за политическото поражение на меншевизма
в игнорирането на „особеностите на културата и историческото развитие, които определят характера и типа на социалистическото развитие“. Според него
руснаците са склонни да „надценяват влиянието и ролята на марксизма“37.
Провалът на меншевиките, за съжаление, не е само техен, той е за цялата страна. Но тя дълго се е подготвяла за него.

37

Ненароков, А. Правый меньшевизм. М., 2011, с. 543.
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ИЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА НА А. A. БЕЙЕР
СЪС СТУДЕНТИ –ВЪЗПИТАНИЦИ
НА ШУМЕНСКАТА РУСКА ГИМНАЗИЯ 1922 – 19281
Ганка Рупчева
FROM THE CORRESPONDENCE OF A.A. BEYER
WITH GRADUATE STUDENTS OF THE RUSSIAN
HIGH SCHOOL IN SHUMEN 1922 – 1928
Ganka Roupcheva
The foundations of the current study are letters of students from the Russian high
school in Shumen to the headmaster Anatolii Apollonovich Beyer, whose correspondence
is found in GARF-Moscow. These letters are authentic historical evidences about the personality of A.A.Beyer as a pedagogue, teacher and a competent headmaster of the high
school during the period 1922 – 1928, and are proving his undisputed contribution towards
the creation and advancement of the high school as one of the best Russian emigrant high
schools in Bulgaria. These letters are documentary source of the care of A.A.Beyer for the
personal growth of his students during their stay in the high school and later as students
in Paris, Berlin, Prague and other European universities in the first 20 years of the 20th
century. The letters contain valuable and relevant information, which specifies, extends and
complements the history of the high school and the personal biographies of A. A. Beyer and
his graduate students with less known and unknown episodes from their lives.

Основен източник на изследването са писмата от кореспонденцията на
Анатолий Аполонович Бейер, директор на Шуменската руска гимназия през
периода 1922 – 1928 г., с нейни възпитаници студенти, съхранявана в неговия
личен фонд в Държавния архив на Руската федерация ГАРФ – Москва2. Важно
значение за уточняване на личностните данни на възпитаниците – студенти
Изследването е част от научноизследователския проект „Руската емиграция в
Шумен и Шуменско 1920 – 1945 г.“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Благодаря на ръководството на Университета и на Факултета по хуманитарни науки, на колегите от Катедрата
по история и археология, на Държавния архив – Шумен и неговите сътрудници за създадената възможност и оказаното съдействие при изследователската ми работа.
2
ГАРФ, ф. 6089, 1 оп. 17, ед. хр., 1922 – 1927.
1
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през изследвания период имат и документите на Шуменската руска гимназия
от Държавния архив в Шумен (ДА-Шумен)3.
Анатолий Аполонович Бейер (10 ноември 1875 – 6 април 1938) през
1891 г. завършва Тифлиския кадетски корпус, а през 1894 г. Михайловското
артилерийско училище. Като поручик служи в Кавказката гренадерска артилерийска бригада, през 1900 г. е приведен в гвардията и завършва Михайловската артилерийска академия. От 1901 до 1917 г. последователно е библиотекар, щабс-капитан (1904), капитан от гвардията (1908), подполковник (1908),
от 13.06.1913 г. инспектор на класовете на Константиновското артилерийско
училище, полковник от 05.10.1913 г. В годините на Гражданската война е помощник-инспектор на артилерията на Доброволческата армия. В началото на
1919 г. е в управлението по снабдяване, а през 1920 г. помощник-завеждащ
артилерийското снабдяване на Въоръжените сили на Южна Русия (ВСЮР).
Емигрира в Турция, където е директор на Константинополската руска гимназия на Всеруския съюз на градовете (ВСГ), от 1922 г. до 1928 г. е директор
на Шуменската руска гимназия. Член е на Обществото на руските офицери
артилеристи в кралство СХС, на Обществото на инженерите и техниците на
ЧСР (от 1923 г.), на Обществото на физици във Франция (от 1924 г.). През
есента на 1928 г. А. А. Бейер заминава за Парагвай. Служи в газова компания
в Буенос Айрес в Аржентина и организира културната работа сред руските
емигранти, основава кръжок „Наука и техника“, по-късно преименуван като
кръжок „Наука и изкуство“4. Участва във войната с Боливия, в която Парагвай
присвоява огромната боливийска територия Гран Чако, за което му е присвоено званието „Герой на Парагвай“ и му е издигнат паметник. Умира в Буенос
Айрес5.
Като признат военен педагог А. А. Бейер неслучайно още в началото на
своята емиграция е директор на Константинополската руска гимназия, с която
пристига в Шумен на 14 април 1922 г. с 252 ученици и 30 учители6. Немалка
част от учениците в горните класове са бивши войници, офицери и ученици,
Държавен архив-Шумен (по-нататък ДА-Шн), ф. 570к, оп. 1, а. е. 13.
Фонды Русского заграничного архива в Праге. Межархивный путеводитель. Федеральная архивная служба России, Государственный архив Российской
Федерации. Ответственный редактор Т. Ф. Павлова. П. РОССПЭН. 1999. с. 256; www.
grwar.ru/person/htm?id=43438. Русская армия в Великой войне.
5
Родионова, Н. Будни и праздники Шуменской гимназии (на основе документов ГАРФ и дневников А. П. Дехтерева). Сохранение („русскости“) детей в изгнании.
– В: След пожара в Русия. Руската емигрантска литература и изкуство в европейски контекст. Научно и културно наследство на руската диаспора в България
(1920 – 1940). Материали от международна научна конференция, организирана от
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ с участието на Дома за
руско зарубежие „А. И. Солженицин“ – Москва и Руския културно-информационен
център – София, 9 – 10 декември 2010 г., София. Велико Търново, 2012, 395–396.
6
Шуменски вести, № 17, 15 април 1922, с. 2.
3
4
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незавършили средното си образование, а сред долните класове – невръстни
малки сираци, които са преживели ужасите и тежестите на революциите,
Гражданската война в Русия и емиграцията. Със своите професионални умения на педагог А. А. Бейер успява да организира училищния живот на този
разнороден състав, в който разликата между учениците в клас е 6-7 години, и
да осигури успешното завършване на прекъснатото училищно образование на
стотици деца на руската емиграция.
Специален интерес в настоящото изследване представляват писмата от
кореспонденцията на А. А. Бейер като директор на Шуменската руска гимназия от 1922 до 1928 г. с бивши възпитаници на гимназията – студенти, и
с представителствата на Всеруския земско-градски комитет (ВЗГК-Земгор) в
Париж, и неговите представителства в Берлин, Прага, София и др. европейски градове, които съдействат и се грижат за осигуряване образованието на
руските студенти зад граница7. Голямата част от успешно завършилите първи
випуски на Шуменската руска гимназия в началото на 20-те години стават
стипендианти на ВЗГК и на други руски емигрантски организации, на френското, белгийското и чехословашкото правителство, на Белгийския комитет за
помощи на руски студенти, на Американската фондация на проф. Д. Уитимор.
Десетки са възпитаниците на Шуменската руска гимназия, които поддържат близки връзки със своите учители и възпитатели. Особено близки са
отношенията им с директора А. А. Бейер. За това свидетелстват и многобройните писма до него, получавани от София, Берлин, Париж и други френски
градове, Прага, Бърно, Белград и др., където те, „бившите шуменци“, както
сами се наричат, се установяват да следват и работят. В много от писмата се
изразява благодарност и признателност към преподавателите, възпитателите
и лично към директора А. А. Бейер.
В писмо от 26 май 1923 г. до А. Бейер на Мойсей Коробко, Николай
Биейко и Михаил Соцков8 – ученици от І и ІІ випуск през 1922 г.9, преди заминаването си от София за Франция пишат: „След дълги мъчнотии аз, Биейко
и М. Соцков можахме да получим визи за Франция. На 28 май ние се готвим
да напуснем България. Иска ни се още един път да Ви благодарим за всичко,
което Вие направихте за нас. Заминавайки от гимназията и попаднали в средата на руските бежанци, ние ясно видяхме какво ни е дала гимназията и от
какво ни е опазила. Ние навсякъде срещаме разочарования, измъчени и ожесточени съотечественици. Ние също щяхме да станем такива, но Вашето сърдечно бащинско отношение към нас ни върна в нашия предишен коловоз, и
ние сега смело и весело гледаме в бъдещето. Мисълта да попаднем във висш.
[е] уч.[ебно] заведение и с добитите знания да принесем благо на Родината
нито веднъж не ни е напускала. Ние съзнаваме, че обстановката в гимназията
ГАРФ, ф. 6089, оп. 1, ед. хр. 17.
Пак там, д. 8, л. 1.
9
ДА-Шн, ф. 570 К, оп. 1, а. е. 13, л. 6.
7
8
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за нас е била необходима, тя ни е опазила и удесеторила нашата енергия и
сила. Ние чувстваме, че пак можем да продължим прекъснатото образование.
Сили, нужни за това, ни вдъхнахте Вие. Голямо благодаря на Вас, Анатолий
Аполлонович, за всичко още веднъж! Вас и гимназията ние никога няма да
забравим! Макар и грижите на гимназията за нас фактически и да са прекратени, ние постоянно чувстваме как някаква грижовна невидима ръка досега
ни направлява, поддържа и ни води към набелязаната цел. Думата „шуменец“
действа по-добре от много препоръки и тази дума Вие я поставихте на такава
висота! Дълбок, нисък поклон на Вас за всичко направено за нас. Обичащ Ви
М. Коробко“10.
На 10 юли, вече от Париж, Мойсей Коробко пише на А. А. Бейер, че
са тръгнали на 1 юни от България през Виена, където Лигата на нациите се
отнесла много внимателно към тях – дали им пари до Швейцария, квартира,
хранели ги в стол, привели ги в цивилен вид и така благополучно се добрали
до Франция. В Париж отначало било много лошо, но после се устроили –
всички шуменци работили в една фабрика със заплата 20 франка, достатъчна
за устройването им. В Съюза на градовете ги приели много радушно, макар
по принцип да не помагали на никого, на тях не отказвали нищо, дали им достатъчно пари в заем, които те вече започнали да погасяват11.
В Париж те посетили и представителя на Земгор Вадим Викторович
Руднев,12 който се отнесъл към тях ласкаво, ободрил ги, развеселил ги, но
въпреки предаденото му писмо от Бейер, не им обещал стипендии, което означавало, че трябва физически да работят, а надежда за продължаване на образованието да хранят по-малко. Но духом не паднали и започнали да вземат
уроци по френски език. Научавайки за това и виждайки желанието им да се
учат, а може би и заради писмото на Бейер, те получили писмо от Руднев да
не губят надежда, защото вероятно Земският съюз частично ще им помогне
за продължаване на образованието, а останалата част трябва да се постараят
още да потърсят от някъде. „Това писмо окрили всички ни, – пише М. Коробко, – какви само начини не бихме намерили, за да осигурим необходимите в
бъдеще средства. Никой от нас не иска и да мисли да захвърли образованието,
ще живеем бедно, а в Сорбоната все пак ще постъпим!“13 И макар, че навсякъГАРФ, ф. 6089, оп. 1, д. 8, л. 1.
Пак там, л. 2.
12
Вадим Викторович Руднев (1874 – 1940). От 1907 г. е член на ЦК на есерите,
нееднократно репресиран. През 1917 г. е член на Президиума на Московския съвет на
работническите депутати, от юли е московски градски глава, член на Предпарламента.
Активно участва в борбата срещу болшевиките през октомври-ноември 1917 г. в
Москва. Депутат в Учредителното събрание. През 1918 г. в Одеса възглавява Бюрото
за земствата и Съюза на градовете. През април 1918 г. емигрира. Живее във Франция.
Член на Всеруския земско-градски комитет за оказване помощ на руските емигранти
зад граница в Париж.
13
Пак там, л. 3
10
11
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де за стипендиите им казали „Не“ те се оказали много настоятелни и решителни, и „всичко това, – според М. Коробко, – гимназията е направила, мислехме
вече съвсем да захвърлим науката, но алма матер отново ни показа пътя. И
нека всичко това да остане мечта, но все пак да можем това да мечтаем, а нали
можехме и от това удоволствие да се лишим!“14.
Коробко съобщава, че в Париж са пристигнали още 4 „шуменци“ – В.
Дитемпрейс, М. Клячкин, Е. Киселев и И. Нейман,15 от І, ІІ и ІІІ випуск,16 вече
са 12 души „и връзката между нас е много крепка… Ето, Анатолий Аполлонович, това е всичко – завършва Коробко, – за което намирам необходимо да
Ви съобщя. За всички наши радости ще считам за дълг да Ви информирам.
Обичащ Ви М. Коробко“17.
От Париж на 26 юни 1923 г. свое писмо до А. А. Бейер изпраща и Николай Биейко18. В писмото си той се обръща: „Скъпи Анатолий Аполлонович,
считам за свой дълг да благодаря на Вас като пряк и единствен виновник на
моето положение и още един път дълбоко и искрено да поблагодаря за предоставената ми възможност да бъда човек. Ето вече 10 дни, откакто съм в Париж. Намерихме работа и заработваме до 550 франка на месец. Бяхме с Вашето писмо при Руднев, който много добре ни прие и обеща да направи всичко
зависещо от него, за да бъдем през есента във висше учебно заведение. Да не
му се вярва основание няма, тъй като изглежда той е така добър и мил, както
и Вие“19. След като им дал по 75 франка за първите дни и им помогнал за бельо и работни костюми, всичките осем шуменци са настанени в общежитие и
работят в една фабрика. „Настроението – продължава Н. Биейко, – на всички
е бодро, т.к. никой не допуска и мисли, че няма да се устрои във висше учебно
заведение… Във всяко отношение Руднев е насреща и дава заеми. Въобще
ние, шуменци, навсякъде сме в привилегировано положение. И за всичко това
благодарим на Вас, мили Анатолий Аполлонович. Благодарим, благодарим и
благодарим на Вас, заместващ нашите бащи и превъзхождащ ги със своята
изключителна доброжелателност“20. Явно в Париж, в централата на Земгор
шуменци са били посрещани и устройвани добре и те бързат да благодарят за
това на своя директор А. А. Бейер.
В писмо от 13 ноември 1923 г. В. Ридел, който отговарял за студентите
стипендианти на ВЗГК в Париж, съобщава на А. А. Бейер за настъпили промени по въпроса на стипендиите за абитуриентите на ВЗГК, и в частност за
бившите възпитаници на Шуменската гимназия. Същият ден секретарят на
Пак там.
Пак там, л. 3.
16
Пак там, л. 6, 10.
17
ГАРФ. Ф. 6089, оп. 1, д. 8, л. 3.
18
Пак там, д. 14, л. 18–19.
19
Пак там, л. 18.
20
Пак там, л. 19.
14
15
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проф. Уитимор съобщил във ВЗГК, че Сергей Пухлимски и Венеселин Бабаджан21, възпитаници от І и ІІ випуск 1922 г.22, са приети за стипендианти на
Уитимор и с това решение се освобождават две места за следващите кандидати от гимназията.23 Освен това В. Ридел съобщава, че пак същия ден (13 ноември 1923 г. – Г. Р.) се изяснило, че планът на ВЗГК за създаване на по-голям
брой негови стипендианти е приет, и Белгийският комитет за оказване помощ
на руски студенти и ВЗГК отпускат за кандидатите на Земгор девет стипендии с условие, че ВЗГК ще дава половината от стойността на стипендията, а
това създава възможност вместо 10, да се дават 15–20 стипендии на ВЗГК във
Франция и Белгия.
В тази връзка В. Ридел пише, че след като в близките дни бъде направено разпределението на кандидатите от различните гимназии, незабавно ще
съобщи на А. А. Бейер, като уточнява, и още, че Мойсей Коробко е преминал
вече по белгийския списък на 9-о място, а Сергей Пухлимски, който е бил
в белгийския списък и е преминал като стипендиант на Уитимор, е освободил още едно място за шуменци в Белгия. Писмото си В. Ридел завършва
оптимистично: „Както виждате, има вече с какво да зарадва и Вас, и така
тревожния наш въпрос за устройването на нашите абитуриенти да получат
накрая, макар и частично, благоприятно разрешение“24. Това писмо на В. Ридел свидетелства преди всичко за близките връзки на директора А. А. Бейер
със задграничния емигрантски център на Земгор в Париж, който незабавно
го информира за настъпили промени в движението на въпроса за осигуряване на стипендии, тъй като за получаване на стипендиите и разпределението
им между шуменските абитуриенти се определя от Земкор и директора А. А.
Бейер. В писмото на В. Ридел се съдържа значима конкретна информация,
как този въпрос се разрешава поименно и в кои страни се създава възможност
шуменските възпитаници да следват.
В свое писмо 27 ноември 1923 г. от Лиеж – Белгия, М. Коробко съобщава на А. Бейер, че той и Михаил Лукашевски25, от І и ІІ випуск на гимназията26, са получили стипендия от Земско-градския съюз за Белгия, като
половината от средствата за стипендията ги дава Белгийският патронаж на
Руския младежкия университет в чужбина. И така се набира една сума от
3500 франка за година. Коробко съобщава, че им били предложени четири
университета в Белгия и те избрали този в Лиеж, като вероятно ще постъпят
във Физико-математическия факултет, защото за Техническия били закъснели, но те отново ще пробват: „Надяваме се да се справим с науките и молим
ДА-Шн, ф. 570 К, оп. 1, а. е. 13, л. 6.
Пак там.
23
ГАРФ, ф. 6089, оп. 1, д. 10, л. 1
24
Пак там.
25
Пак там, д. 8, л. 4.
26
ДА-Шн, ф. 570К, оп. 1, а. е. 13, л. 6.
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за Вашата благословия и на нашата алма матер – гимназията… Чувстваме, че
на нас ни е дадено много – много се и иска, ще се постараем да не подведем
Шуменската руска гимназия“27. М. Коробко споделя, че си спомнят за съветите, които А. А. Бейер им е дал на Акта при връчване на атестатите повече
да работят с книгите, и завършва: „Чакаме, Анатолий Аполлонович, Вашите
благославящи слова и започваме да се готвим за отговорния пост, който ще ни
посочи Нашата Родина – Русия!“28.
Чехословакия е една от страните, за която заминава немалка част от
желаещите да следват абитуриенти от първите випуски на Шуменската руска
гимназия. На 31 юли 1923 г. в писмо от Прага Борис Орхов29 съобщава на А.
А. Бейер за петима възпитаници – Иван Бичков, Феодосий Желтунов, Борис
Орхов, Пьотър Касаткин и Сергей Кондрук от І и ІІ випуск 1922 г. на Шуменската руска гимназия30. Отзовали се сами в Прага, Б. Орхов информира
А. А. Бейер за много трудното пътуване през Австрия до Чехословакия, за
посрещането им от А. В. Жигулина в представителството на Земско-градския
комитет в Прага, където се регистрирали още първия ден и получили обяд за
15 дни, а на следващия ден се регистрирали и се зачислили като действителни
членове на Съюза на руските студенти, от който също получили обяд до 1
август. Те са приети във Висшия технически институт – всеки от тях в различните отделения – в електро-механично – Бичков и Кондрук, в инженерностроително – Желтунов, в химическо – Орхов и Касаткин31.
Б. Орхов уточнява и редица подробности за материалните трудности,
които срещат при устройването, и за очакваното съдействие от Ярослав Антонович Парала, член на Комитета по осигуряването на руските студенти в
Чехия, и от Жигулина от ЗГК в Прага, както и за това, че им се налага през
ваканционните месеци до октомври да работят, за да не гладуват. Относно
квартирите се надяват, че все някак ще се уредят, но за стипендиите, според Б.
Орхов, предвид големия наплив на студенти в Чехия, все още нищо не можело
да се каже, защото много трудно се получавала стипендия без важна препоръка. И въпреки това Б. Орхов, смята, че да се учи в Чехия във всеки случай
е възможно32.
Като новопристигнали абитуриенти те се надяват голяма помощ да им
окаже и шуменското землячество, което замислят официално да организират
в края на септември със субсидия от Юношеския червен кръст (ЮЧК)33. В
тази връзка съобщават, че на 10 ноември 1923 г. шуменското студентско земГАРФ, ф. 6089, оп. 1, д. 8, л. 4–5.
Пак там, л. 5.
29
Пак там, д. 2, л. 4–5.
30
ДА-Шн, ф. 570 К, оп. 1, а. е. 13, л. 6.
31
ГАРФ, ф. 6089, оп. 1, д. 2, л. 4.
32
Пак там, л. 4–5.
33
Пак там, л. 5.
27
28
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лячество при Бърненския филиал на Съюза на руските студенти, чийто председател е възпитаникът от І и ІІ випуск Андрей Соцков34, в знак на уважение и
благодарност приема А. А. Бейер за свой почетен член. „Спомняйки си гимназиалните години в тежки условия на живот – пише секретарят на шуменското
землячество в Бърно Анатолий Брахович от I и II випуск35 в Извадката от
протокол № 2 на Общото събрание на студентите шуменци, – спомняйки си
винаги грижовната бащинска ръка на А. А. Бейер, винаги внимателно отнасящ се към бившите абитуриенти, Общото събрание на студентите шуменци
реши да помоли Анатолий Аполонович Бейер да приеме званието „Почетен
член на землячеството“36.
На 25 ноември в писмото на председателя А. Соцков и секретаря А.
Брахович на землячеството са приложени, освен извадката от протокола на
Общото събрание, копие на устава на шуменското землячество и Информационен лист № 1 на студентите шуменци в ЧСР, които молят Бейер да приеме
званието „Почетен член на землячеството“, а също да предложи на педагогическия и възпитателски персонал да станат действителни членове на землячеството, което според §§ 1 и 2 на гл. ІІІ за лица, намиращи се извън пределите на ЧСР, не е задължително37.
През декември 1923 г. в Прага пристигат нова група от випускници на
Шуменската руска гимназия. В писмо до А. А. Бейер от 6 декември 1923 г.
Юрий Волохов38, абитуриент от ІІІ випуск 1923 г.39, отправя молба, ако е възможно, Бейер да ходатайства за група от девет възпитаници от същия випуск
да им се даде възможност да получат висше образование. По повод на това,
че от Прага изпратили парична помощ на Михаил Матвеев от І и ІІ випуск
1922 г.40, Ю.Волохов пише: „На нас пари не са нужни. На нас ни се иска само
да имаме надежда за това, че ще ни приемат следващата година в желаното
висше учебно заведение. Някои от нас в дълбочината на душата таят надежда
да попаднат в Белгия… Вероятно следващата година ще има много студенти
предвид на това, че там се освобождават стипендии. И на нас ни се иска да не
се изгубим сред тях.“41 Описано е и желанието на всеки от тях в кой институт
желае да следва: Юрий Волохов – в Минната академия или в Института за
пътните съобщения в Прага, Евгений Слуцки – в Университета – в Медицинския факултет, Георгий Утгоф и Владимир Шчедрович – в електротехническото отделение в Политехниката, Андрей Боровски – в нейното химическо
отделение, Ананий Григориев – в Института за пътните съобщения, Евгений
ДА-Шн, ф. 570К, оп. 1, а. е. 13, л. 6.
Пак там.
36
ГАРФ. Ф. 6089, оп 1, д. 2, л. 7, 8.
37
Пак там, л. 8.
38
Пак там, д. 14, л. 24–25.
39
ДА-Шн, ф 570К, оп. 1, а. е. 13, л. 10.
40
Пак там, л. 6.
41
ГАРФ, ф. 6089, оп. 1, д. 14, л. 24.
34
35
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Илшинецки – в Медицинския факултет по очни болести, Иван Домашенко – в
Минната академия, Ефим Мацов – в Политехниката, всички те от ІІІ випуск
1923 г.42
В писмото си от 14.VІ.1926 г. студентката в Бърно Щ-на пише до възпитателката в Шуменската гимназия Нина Дмитриевна Ридигер, че през 1923 г.
всички пристигащи в Чехия шуменци били приемани във висшите учебни
заведения веднага, през 1924 г. приемали само медалисти, и то само на частична издръжка, а през 1926 г. чехословашкото правителство приемало с
голямо закъснение част от пребиваващите с издръжка 300 крони на месец,
без заплащане на академическите разходи43. А студентът П-ов съобщава, че
много шуменци по това време учат в Бърно и всеки имал свои интереси по
специалността44.
За шуменските абитуриенти Берлин също е привлекателен център за
следване, но поради икономическата криза в началото на 20-години в Германия, материалните условия за тях са твърде тежки. На 14 май 1923 г. в отговор
на писмата, които директорът А. А. Бейер изпраща, новият упълномощен на
ЗГК в Берлин С. Д. Ижболдин му съобщава, че възнамерява да привлече във
висшите учебни заведения в Германия от 15 до 20 студенти – 10 момчета и
10 момичета от руските училища в България и Сърбия като стипендианти на
Земгор45. Конкретно са споменати имената на Брониел Семихат-Сосински със
златен медал, Алексей Селиванов и Сергей Гапошкин – със сребърни медали
от І и ІІ випуск 1922 г.46, които ще бъдат „във всеки случай взети“ и е необходимо да се готвят, като им се съставят анкетни листи, които съдържат лични
данни, конкретно описани в писмото. „И така – завършва писмото си С. Д.
Ижболдин, – Вие можете да зарадвате нашата младеж“47.
В отговор на телеграма на А. А. Бейер, относно издаването на визи, в
писмо от 24 август 1923 г.48 С. Д. Ижболдин съобщава, че когато абитуриентите бъдат приети, ще им бъдат изпратени визи, но този въпрос още не е
разрешен. Междувременно Ижболдин вече е писал на А. А. Бейер, че молби за Германия са подали осем души – Лев Жеребковски, Сергей Гапошкин,
Нина Милер, Михаил Матвеев, Пьотър Зефиров, Данил Резников, Михаил
Деревянко и Василий Кладов, всичките от І и ІІ випуск 1922 г.,49 но според А.
В. Арцишевски от ЗГК в София някои от тях се били отказали, и Ижболдин
очаквал да се уточни кои са те, за да се заменят с други, които трябвало да
подадат молби вместо отказалите се. Но ВЗГК в Париж бил против тяхната
Пак там, л. 25; ДА-Шн, ф. 570 К, оп. 1, а. е. 13, л. 10.
ГАРФ, ф. 5976, оп. 1, д. 4, л. 71.
44
Пак там, л. 70.
45
ГАРФ, ф. 6089, оп. 1, д. 14, л. 61.
46
ДА-Шн, ф. 570К, оп. 1, а. е. 13, л. 10
47
ГАРФ, ф. 6089, оп. 1, д. 14, л. 61.
48
Пак там, д. 2, л. 6.
49
ДА-Шн, ф. 570 К, оп. 1, а. е. 13, л. 6.
42
43
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замяна с шуменци, тъй като в другите страни така лошо се живеело, че там
випускниците нямали избор както шуменци и с голяма радост щели да попаднат в Германия50. Изглежда, че по този повод А. А. Бейер е „затрупал с писма“
представителството на ЗГК в Берлин и Ижболдин го моли да не ги безпокои,
„тъй като възможното ще бъде направено – макар че условията на живот тук
стават непоносими. Скъпотията е страшна, продукти няма, навсякъде опашки
и настроението е непостоянно“51. Но това не се отразява на желанието на шуменеца Гапошкин да продължи образованието си в Германия.
В свое писмо от София от края на лятото на 1923 г. до А. А. Бейер, С.
Гапошкин пише: „Аз отлетях завинаги от топлото гнездо, където под Вашия
добър надзор беше тихо и уютно, но за мен ще бъдат паметни месеците в Шуменската гимназия. Благодаря за всичко, за всичко, което получих от Вас и от
поверената Ви гимназия“52. След като пристигнал в София, Гапошкин посетил управляващия ЗГК в България Александър Владиславович Арцишевски
и разговарял с него по повод своето устройване в Берлин. А. Арцишевски му
обещал да се обърне за съдействие за виза към С. Д. Ижболдин. Гапошкин
обяснява, че от всички определени за Германия само той упорито държи на
Берлин, а другите се колебаели, вероятно поради получаваната информация
за кризата в Германия, и тази неизяснена ситуация го безпокояла да не би да
бъде изпратен в някоя друга страна. В тази връзка той иска разрешение от А.
Бейер със съдействието на Д. Н. Ермолов от ЗГК в София, който помогнал
на много абитуриенти от Шуменската руска гимназия, да му помогне да замине за Франция, за която след дни според него, както той пише, заминават
Дмитрий Стренков, Сергей Десюневич, Павел Мунтян, Александър Тетериков, Михаил Волков, Светослав Проханов, а Пьотър Зефиров, Лев Жебровски
оставали в София със стипендии от Уитимор, и Михаил Матвеев получил
френско-българска стипендия, всичките от І и ІІ випуск 1922 г. и ІІІ випуск
1923 г.53
Една седмица преди заминаването си за Берлин Сергей Гапошкин
пише: „Многоуважаеми, скъпи Анатолий Аполонович! Днес настъпи този
желан момент, когато получих разрешение за отпътуване в Германия… Освен
аз, Гапошкин, в списъка са фамилиите Кладов, Деревянко, Матвеев, Милер,
Жебровски, Зефиров и Резников“54. По-долу той обяснява, че в писмо на С. Д.
Ижболдин се описвали условията на живот в Берлин, където било много трудно да се пребивава и даже невъзможно. И макар че в тази „катастрофичност
на Германия“ Ижболдин не отговарял за последствията на живота на руските
студенти в Берлин, Гапошкин е решен да замине, докато междувременно са
Пак там.
ГАРФ, ф. 6089, оп. 1, д. 2, л. 6
52
Пак там, оп. 1, д. 14, л. 38.
53
Пак там, л. 38–39; ДА-Шн, ф. 570 К, оп. 1, а. е. 13, л. л. 6, 10.
54
ГАРФ, ф. 6089, оп. 1, д. 14, л. 35.
50
51
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станали някои промени, и пак според него навярно Даниил Резников е в Прага
(по-късно ще стане ясно, че и той е в Берлин), Лев Жебровски, Пьотър Зефиров, Василий Кладов, Михаил Деревянко и Нина Милер са стипендианти на
Уитимор, а Михаил Матвеев се надява на някаква стипендия, и това, според
нас, е причината да се колебаят за Берлин. „От цялата тази плеяда – пише
той, – остана верен на своето начало Сергей Гапошкин“55.
В писмото си до А. А. Бейер Гапошкин пояснява, че след напускането
на гимназията, по време на престоя си в София е работил ежедневно близо
два месеца и събрал достатъчно пари за пътя си до Берлин. „Работата беше за
мене своевременна закалка – продължава той, – и аз физически и нравствено
укрепнах. Много си спомнях за нашата родна гимназия. Понякога, в пълна
неяснота на моето бъдеще, и също в моята настояща необразованост, много съжалявам, че напуснах топлата гимназия, и т. н. И сега, приемете моята
сърдечна благодарност за Вашето към мене бащинско отношение. На мене
ми се струва, че тихият и уютен живот в Шумен ще остане завинаги в моята
памет“56. Така от писмата на С. Гапошкин научаваме за 14 души от първите
два випуска на Шуменската руска гимназия, които още през лятото и есента
на 1923 г. заминават да учат в столиците на различни европейски страни.
В Париж продължават да пристигат възпитаници на Шуменската руска
гимназия. В писмо до А. А. Бейер от 1 ноември 1923 г.57 випускникът на гимназията Феодор Сенко от І и ІІ випуск58 пише: „На 18 октомври пристигнах в
Париж. От гарата се явих направо във ВСГ. Приемът, оказан от В. В. Руднев
и К. Р. Кровопусков59, не се поддава на описание. Така посрещат само бащите своите любими деца“60. Веднага му е оказана материална подкрепа за
времето до приемането му на работа. Според него такава помощ получават
и другите пристигнали шуменци, и веднага след това започвали работа, за да
се осигуряват материално сами. От писмото става ясно, че там по това време
са Владимир Дритекпрейс, Владимир Муравьов и Мойсей Коробейко, който
заминава да учи във френския град Поатие, и че поради забавяне на визи от
Германия, самият Фьодор Сенко е пристигнал в Париж, но в същото време е
готов, ако получи виза, да замине за Берлин, като допълва, че от 8-те стипендии за шуменци ще бъдат отпуснати 2 или 361. От това писмо на Ф. Сенко се
изяснява, че при разрешаването на въпроса за местата на колебаещите се осем
шуменски випускници да заминат за Берлин, на тяхно място са били отпуснати само 2 или 3 места.
Пак там. л. 36.
Пак там.
57
Пак там, л. 144–145.
58
ДА-Шн, ф. 570К, оп. 1, а. е. 13. л. 6
59
К. Р. Кровопусков – член на ЗГК – Париж.
60
ГАРФ, ф. 6089, оп. 1, д. 14, л. 144.
61
Пак там, л.145.
55
56
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Интересен документален източник за нашето изследване е писмото до
А. А. Бейер от възпитаника Гайто Газданов62 от третия випуск на Шуменската
руска гимназия 1924 г.63 Писмото е без дата и е написано след установяването
му в Париж. Още в началото му Газданов обяснява на А. А. Бейер причината,
поради която дотогава не е писал: „Все никак не можех да стана човек с определена професия и с устойчиво положение. И на всяка крачка ме грозеше
перспективата, която Вие ми предсказвахте още в Шумен преди отпътуването, когато не искахте да ме пуснете в София – да попадна в един прекрасен
ден на улицата. Аз не мислех, да си призная, че Вашето предсказание има
достатъчно реални основания: но имаше няколко случая, когато човек с помалко безпокоен характер, отколкото аз, можеше да се окаже на улицата в
самия буквален смисъл“64. От тези редове става ясно, че А. Бейер е имал специално отношение към Газданов по повод на заминаването му от Шумен, тъй
като вероятно е знаел за литературния му талант, проявен още в гимназията
в Константинопол, когато пише първия си разказ „Хотел на бъдещето“65, а и
след това в Шумен, когато се е проявявал неговият „безпокоен характер“ и
критическо отношение към всичко, както сам Газданов се определя66.
В писмото Газданов обяснява, че „неговото екстрено заминаване от
гимназията,“ е подбудено „изключително от съображения от материален
характер“67. Завършил успешно гимназията и получил атестат с право за постъпване във висше учебно заведение не само в България, а и в други европейски страни, той не е между випускниците, предложени за стипендии, и
вероятно затова, след като прочита обява, че автомобилните заводи във Франция предлагат работа и виза, веднага след абитуриентската вечер заминава за
София68, а след това за Париж. Предпоставка за това негово решение е, че той
Гайто (Георги) Газданов (1903 – 1971) е роден в Санкт Петербург и произхожда от осетински род с военни и културни традиции. През 1911 г. постъпва в кадетски
корпус в Полтава, а от 1912 г. в Харковската гимназия, която не завършва поради
встъпването му през 1919 г. в Доброволческата армия. През ноември 1920 г. емигрира в Константинопол, а през 1921 г. е в бежанския лагер в Галиполи. През февруари
1922 г. постъпва във Втора руска константинополска гимназия, с която на 14 април
1922 г. пристига в Шумен. След завършването на Шуменската руска гимназия през
есента на 1923 г. заминава за Франция и се установява в Париж.
63
ГАРФ, ф. 6089, оп. 1, д. 14, л. 42; ДА-Шн, ф. 570К, оп. 1, а.е. 13, л. 10.
64
ГАРФ, ф. 6089, оп. 1, д. 14, л. 42
65
Славеева, М. Гайто Газданов – литературно уравнение с две неизвестни.
Liternet. Bg/publish 26/mariia-slaveeva/ gayto-gazdanov.htm
66
Рупчева, Г. Георги Газданов – ученик в Руската гимназия в Шумен. Един
подсказан сюжет. – В: Неуморният търсач. Сборник, посветен на 30-годишната преподавателска и научноизследователска работа на доц. д-р Ивайло Петров. Шумен,
2005, с. 228.
67
ГАРФ, ф. 6089, оп. 1, д. 14, л. 42–43.
68
Славеева, М. Гайто Газданов – литературно уравнение.
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знае езика още от Русия, от майка си, която е преподавател по френски език69.
А както Газданов обяснява в писмото си, той заминава и благодарение на „шуменските приятели“, без които „не бих могъл да стигна до Париж и бих могъл
да бъда лишен от удоволствието да Ви пиша сега писмо“70. Поради липсата
на стипендия в Париж Газданов се захваща с всякаква работа, през ноември
1923 г. той вече работи като товарач на шлеп, мие локомотиви, работи в автозавод на „Ситроен“. Относно материалното си положение в Париж Газданов
съобщава на А. А. Бейер, че то е сносно и единственият негов недостатък е
„печалната необходимост да ходи всеки ден във фабриката“71, от което става
ясно, че е принуден да работи, за да осигури жизненото си съществуване, и
това пречи на литературните му занимания.
Но мисълта за гимназията не го напуска нито в София, нито в Париж, а
тя не е еднозначна: „ Аз дълго мислех – в София и тук – за гимназията – пише
той, – за моето отношение към нея и за нейното отношение към мене. И за да
проверя правилността на моите изводи, аз се обръщам към Вас“72. В писмото
Газданов самокритично обяснява, че „винаги се е считал в гимназията като
отрицателен елемент, може би даже вреден, атеист, безбожник, убеден противник на гимназиалната конституция и нарушител на нейните правила“73.
И както личи от обяснението, вероятно не само в тази връзка, на последния
учителски съвет за неговите „нравствени ценности – поставени на една дъска“ с тези на друг негов съученик, поискали намаляване на поведението му,
като за неговата „отрицателност“ би могло да поставят оценка 4“74. Но това
обидно отношение от страна на гимназията не предизвикало у него „приблизително тъждествени чувства“. „Аз и до днес – пише Газданов, – си спомням
за гимназията като за един от най-милите периоди в моя живот, и това, което
аз говорих – пояснява той за своето прощално слово на Акта при връчването
на атестатите на випускниците, – от сцената вечерта на 15 септември, беше
напълно искрено и вероятно, затова се получи не така гладко и ефектно, както
това следваше да се очаква от искрена реч“75.
С нескрита откровеност Г. Газданов споделя в писмото си до А. А. Бейер: „Но, както и това да не е печално, на мене ми се струва, че в последно време в гимназията започнало да става нещо недобро… в сплотеността и сравнителната общност на интересите на педагозите и учениците“76. Давайки както
положителна, така и критична преценка конкретно на отделни преподаватели,
Газданов е загрижен за вътрешната ситуация в гимназията, която преживява
Рупчева, Г. Гайто Газданов – ученик, с. 227.
ГАРФ, ф. 6098, оп. 1, д. 14, л. 42.
71
Пак там.
72
Пак там.
73
Пак там.
74
Пак там.
75
Пак там.
76
Пак там, л. 43.
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трудностите не само на битовото, а и на професионалното си устройване като
руско емигрантско училище. От своя страна Газданов пише, че не се бои за
себе си от усложнената вътрешна обстановка в гимназията. „Ние сме птички
Божии – пише той, – руски емигранти, за нас няма трудности и препятствия.
Но за параход – с какъвто той сравнява гимназията, – който в продължение
на година и половина безметежно се носи за сметка на български пари, – на
мене ми стана обидно и печално“77. Тази морална позиция на Газданов има
предвид немалката годишна финансова издръжка,78 която българското правителство осигурява като значителна материална подкрепа на Шуменската руска гимназия.
На Газданов много му се иска да узнае мнението на директора А. А. Бейер относно тези свои „безпокойни мисли“. С надеждата, че може би греши,
в края на писмото си той се обръща към него с молба: „прямо и простичко,
както Вие винаги сте правили това, напишете, че моите възгледи са лишени от
основание – аз ще бъда искрено радостен“79. На нас не ни е известно получил
ли е Газданов отговор от Бейер и какъв би могъл да бъде той. Но последните
искрени редове на писмото свидетелстват за доверието и уважението към А.
А. Бейер от неговия бивш възпитаник, търсещ и чакащ с надежда авторитетното му мнение.
През 1924 г. Земгор в Париж, вероятно заради „ нравствените ценности“ и „безпокойния характер“ на Г. Газданов, отказва на молбата му за стипендия, след което той преживява тежък епизод от своето емигрантство в Париж,
от който излиза с достойнство, съхранил своето писателско дарование. В края
на 20-те и началото на 30-те години Газданов учи в Историко-филологическия
факултет на Сорбоната и се занимава с история на литературата, социологията и икономическите науки. В своя разказ „На острова“, посветен на Шуменската руска гимназия, той пише за нея като за остров, където намира душевно
спасение след тежките години на Гражданската война в Русия, а директорът
на гимназията А. А. Бейер е изобразен като прототип на художествения образ
под името Мейер.
През 1938 г. възпитаникът на Руската гимназия в Шумен Г. Газданов,
вече признат поет и прозаик от първата вълна на руската емиграция през ХХ
век, по повод кончината на Анатолий Аполонович Бейер иска в неговия некролог „да напише за Анатолий Аполлонович най-верните, най-добрите думи“,
които той знае: „Неотдавна в Буенос Айрес умря Анатолий Аполонович…
неговият изключителен ум беше съвършено високомерен, на което той имаПак там.
Рупчева, Г. Руската гимназия в Шумен – 1922 – 1934 г. – В: Оттука започва
България. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“ – Шумен, 14-16. 05. 2010 година.
Шумен, 2011, с. 635.
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ГАРФ, ф. 6089, оп. 1, д. 14, л. 43.
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ше право… при него не можеше да не се учи – не само защото той правеше
своя предмет интересен (той преподаваше физика), но още и от това, че то би
било неловко по отношение на него лично… при него не можеше да бъдеш и
нямаше лоши ученици“. И с чувство на преклонение към неговата личност Г.
Газданов пише: „Аз искам да се надявам, че той е знаел винаги, до последните
дни на своя живот, че нашата благодарност към него и нашата преданост към
неговата памет са неизменни“80.
Престоят на Гайто Газданов в Шумен и в Шуменската руска гимназия
е един значим епизод в неговия жизнен и творчески път, който той неведнъж
маркира в своето автобиографично творчество.
Документален интерес представлява и една преписка от 1923 – 1924 г.
между директора на гимназията А. А. Бейер и представителя на ЗГК в Париж В. Ридел, който контролира стипендиантите на Земгор и в случай на
необходимост им оказва помощ. В няколко писма до А. А. Бейер В. Ридел
го информира за стипендиантите шуменци във Франция и Германия и търси
съдействие за разрешаването на възникнали с тях проблеми81. От неговото
писмо от 14 март 1924 г.82 разбираме, че в началото на март 1924 г. в Париж се
провежда първото събрание на бивши ученици шуменци, на което те обсъждат създаването на свое землячество. Интересна е характеристиката, която В.
Ридел прави на шуменските възпитаници. „Аз за първи път ги видях заедно
– пише той в свое писмо до директора А. А. Бейер, – и с интерес се постарах
да забележа техните характерни черти като група. Всъщност парижката част
на шуменците е най-онеправдана сред всички абитуриенти; механически и
неосмислен физически труд от ден на ден, – и за всички почти без изключение
н и к а к в и перспективи за бъдещето… Сърцето неволно се свива, когато ги
гледаш… – продължава Ридел, – независимо от външната бодрост, самочувствието им е понижено, прикривано от някаква лекомислена, показна храброст.
Това се отразява и на създаването на землячеството“83. В инициативната група
влизат завършилите първия випуск Николай Богданович, Лев Фелдау, Силвия
Тривус, всичките от І и ІІ випуск84, и др., които „по практически съображения“ виждат възможност да се обявят за филиал на шуменското землячество
в Бърно, тъй като устройването в Чехословакия е по-лесно, посочвайки примера с шуменските абитуриенти от първия випуск Валерий Илин и Владимир
Дритенпрейс, които са съумели да получат стипендии от чехословашкото правителство85.
Газданов, Г. Некролог. Собрание сочинений в 5 томах. Т. 1. Москва, 2009,
759–760.
81
ГАРФ, ф 6089, оп. 1, д. 10, л. л. 1–9.
82
Пак там, л. 1.
83
Пак там, л. 2; Шуменско землячество в Париж не успява да се създаде.
84
ДА-Шн, ф. 570К, оп. 1, а. е. 13, л. 6.
85
ГАРФ, ф. 6089, оп. 1, д. 10, л. 2–3.
80
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В. Ридел пише, че има и други между присъстващите, като Гайто Газданов, който не се задоволява с „чисто материални цели на общуване, но да
издигат и отстояват други цели, културни, не искат, дали защото в тази група
не виждат достатъчно съответстващи сили…, или за нещо друго, не зная. А
жалко – изразява своето мнение той, – именно за шуменци-парижани“, в тяхното положение на „декласирани“ („непредложени“ за стипендианти, между
които е и Гайто Газданов – Г. Р.) абитуриенти, важно е да не изгубят културните интереси … от които самите те имат потребност … И ако те самите решат
да създадат кръжок или да издават списание, – завършва Ридел, – всякакво
съдействие аз, разбира се, с желание бих им оказал“86.
Още в началото на писмото си В. Ридел изказва истинска благодарност
за изпратените месечни дневници на Шуменската гимназия, които са познати
и по-късно през 1927 г.87 „Всички номера – пише В. Ридел, – бяха извънредно
интересни, а последният, декемврийският (от 1923 г. – Г. Р.), особено. Твърде
важно нововъведение в него – според него, – е кореспонденцията с абитуриентите – великолепна идея, затвърдяваща още повече връзката между членовете на шуменското семейство, разпръснати по целия свят“88. „Тези дневници
на гимназията при мене – продължава той, – вземат за четене тукашните шуменци. А аз все мечтая, че някой с чувствително художествено дарование, от
рода на Короленковското89, някога ще използва този ценен психологически
материал от бита на руската гимназия в чужбина“90.
С голямо удоволствие В. Ридел съобщава на А. А. Бейер, че шуменските
абитуриенти софиянци го зарадвали, като любезно му изпратили „много мило
списание“, в което имало „особена прелест, която не се намира в разни студентски списания, … издаващи се в Прага, където пишат и мислят всъщност
съвършено възрастни и зрели хора … едва случайно станали студенти, – а
списанието на шуменци, според преценката на Ридлев, е прелест на непосредственото юношество, даже полудетство.“91 Вероятно той има предвид издаваното в Шуменската руска гимназия ученическо списание „Зеленый шум“92.
В. Ридел съобщава на А. А. Бейер и една неприятна вест, получена
от секретаря на Уитимор А. С. Саломов от френския град Поатие за Сергей
Пухлимски, един от шуменците – стипендианти на Уитимор, които живеят
безплатно в зданието на лицея в Поатие. И тъй като руските студенти живеели в непосредствен контакт с децата от лицея, то особената коректност
в поведението от страна на руските студенти била задължително условие за
Пак там, л. 3.
ГАРФ, ф. 5976, оп. 1, д. 4, л. 108.
88
ГАРФ, ф. 6089, оп. 1, д. 10, л. 2.
89
Владимир Галактионович Короленко (1853 – 1921) е известен руски писател,
публицист и общественик.
90
ГАРФ, ф. 14, оп. 1, д. 14, л. 2.
91
Пак там, л. 2.
92
ГАРФ, ф. 5976, оп. 1, д. 4, л. 54–61.
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ползването на тази квартира. Но Пухлимски се държал „по див и невъзможен
начин – пиянствал и ругаел“ и опасността от скандал от негова страна поставяла цялата група от 31 руски студенти, не само шуменци93, в „невъзможно
положение пред директора на лицея, и то можело да ги лиши от безплатна
квартира“94.
Съобщавайки това на А. А. Бейер, В. Ридел го моли, имайки предвид
безспорния му авторитет, да напише писмо, за да може да ускори решаването
на проблема, като със съдействието на ВЗГК Пухлимски бъде преместен в друг
град. Според него поведението на Пухлимски не създава във ВЗГК негативно
отношение към възпитаниците на Шуменската руска гимназия, но той информира и търси съдействие от А. А. Бейер за по-бързото решаване на създадения
проблем: „ …животът е живот – заключава той, – в него винаги лошото е наред
с доброто, а общо взето Вашите шуменски деца са прекрасна младеж“95.
И само след по-малко от месец в писмо от 12 април 1924 г. В. Ридел
информира А. А. Бейер за друг проблемен случай, свързан с двама познати ни
възпитаници от първия випуск на Шуменската гимназия – Данил Резников и
Сергей Гапошкин, студенти в Берлин, които по това време са пристигнали в
Париж. Във ВЗГК се провежда разговор с тях, целесъобразно ли е в създалите
се променени условия те да се държат като стипендианти на Земско-градския
комитет в Берлин. В тази връзка В. Ридел обяснява на А. А. Бейер твърде
обстоятелствено, че причините за това са, че сумата на дотогавашната стипендия на Земгор в Берлин от 150 франка е повече от недостатъчна, тъй като
за тези 150 франка стипендиантите получават по 30 марки, от които 20 отиват
за квартира и осветление, а с останалите 10 марки трябва някак да живеят, и
те стигат само за хляб и чай, и рядко за свинска мас, стараейки се да прибавят
нещо, например от боядисване на автобуси“96. Според В. Ридел това не е учение, а прекарване на времето и той успял да уговори и убеди Комитета на Земгор да им повиши стипендията до 500 франка и да приведе двамата в Париж
или в Белгия, където те ще бъдат заедно с групата на другите стипендианти
шуменци. Това решение се струвало на В. Ридел правилно от стопанска гледна точка, и че е по-разумно да се изразходват 500 франка на месец, отколкото
напразно 300, още повече, че от началото на следващия семестър предстояло
да се увеличи заплащането на правото на обучение в Университета в Берлин
на 120 златни марки, така че изгодата ЗГК да има студенти в Германия „съвършено отпадала“97.
Но двамата шуменци – Д. Резников, който изучавал в Берлин философия, и С. Гапошкин – астрономия, били огорчени от това „великодушно“
Пак там, л. 188.
Пак там, л. 3.
95
Пак там.
96
Пак там, л. 5.
97
Пак там.
93
94
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предложение на Ридел да напуснат Берлин, където се намира научният институт, с Бердяев98, Франк99, Илин100 и др. учени. Във ВЗГК в Париж обаче
преценяват, че „увлечението по чистата философия“, макар да е „много мило
и симпатично,“ в „жестокото време“ на емиграция, не дава право на Земгор,
съобразно източниците на неговите средства и отношението към другите абитуриенти, „оставащи зад борда“, да дава стипендии за изучаване на „такива
предмети“ като философия и астрономия, след което толкова млади хора ще
останат „безпомощни и неприспособени към трудов живот, както и за постъпване във висше учебно заведение“101. И понеже Д. Резников говорел още
за своите литературни занятия в Берлин, В. Ридел изказва съмнение, че тези
занимания „биха го тласнали към пътя на безполезните дилетанти – ненужни,
каквито при нас сред интелигенцията са твърде много. …Животът сега е така
труден – обяснява В. Ридел, – средствата на руските обществени организации са толкова нищожни, жадуващите да попаднат в университет така много,
че доколкото това касае Земско-градския комитет, той може, като правило,
своите няколко стипендии да дава само за изучаване на практически науки.
Доктори, учители, инженери и пр., ето какви трябва да станат нашите стипендианти. Това – като правило: но, разбира се – допълва той, – може и трябва
да има изключения, – за изключително надарени юноши. Да се намери и даде
път на някой бъдещ Вл. Соловьов е, разбира се, по-важно, отколкото на сто
медици“102.
Това В. Ридел казва и на Резников, но понеже Гапошкин той малко познавал, за да повярва, че те са изключителни, се обръща към А. А. Бейер, който добре познавал двамата и е „сърдечно разположен“ към Земгор, за съвет, и
едва тогава, тяхната съдба щяла да се реши окончателно103. Въпреки това мнението на представителя на ВЗГК относно прехвърлянето на двамата студенти
от Берлин в Париж е, че да се преместят тези юноши си струва, и според него
за общото си развитие те ще намерят достатъчно възможности и във ФранБердяев Николай Александрович (1874 – 1948), религиозен философ. През
1920 – 1922 г. професор в Московския университет. През 1922 г. изселен от Съветска
Русия. Живее в Германия и Франция. Автор на философски трудове.
99
Франк Семьон Людвигович (1877 – 1950), религиозен философ, психолог.
През 1917 – 1922 г. професор в Саратовския и Московския университет. В Германия
от 1922 г. Професор в Руския народен университет в Берлин, а след това и негов директор. Автор на трудове по гносеология, психология, социална философия. Във
Франция от 1937 г.
100
Илин Иван Александрович (1882 – 1954), религиозен философ, педагог.
През 1912 – 1922 г. преподавател в Московския университет. През 1922 г. е изселен
зад граница. Живее в Германия, а от 1938 г. в Швейцария. Автор на научно-философски трудове.
101
ГАРФ, ф. 6089, оп. 1, д. 10, л. 5
102
Пак там, л. 6.
103
Пак там.
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ция. Това свое лично мнение В. Ридел подкрепя и с факта, че от 1 юли 1924 г.
представителството на ЗГК в Берлин се закрива и „юношите ще останат вън
от какъвто и да било надзор“104. Всъщност с това се изяснява, че мотивите
на ВЗГК за преместването на студентите шуменци от Берлин в Париж са не
само „стопански“, а от значение е и мотивът за запазването на „надзора“ над
руските студенти, за който Ридел като представител на ВЗГК лично отговаря.
И Д. Резников е преместен в Париж, а личностният избор на С. Гапошкин да
учи астрономия в Берлин, за който А. А. Бейер знаел как той го отстоява още
преди да замине за Германия, се налага, вероятно с негово настояване пред
Земкор. С. Гапошкин завършва любимата си специалност в Берлинския университет и става известен учен астроном и в Германия и в САЩ105.
Друг проблем пред ВЗГК в Париж създават шуменските студенти в Берлин – известните ни Алексей Селиванов и Данил Резников. В писмо от 3 май
1924 г. до А. А. Бейер106 В. Ридел пише: „Вашите шуменци ми задават загадка
след загадка. Ето вече два дена подред аз водя беседа с двама от тях, Селиванов и Резников; от това, което слушам, съм в пълно недоумение. Не чувствам
ни най-малка потребност да ги съдя и осъждам, – макар и за това, че аз и те
принадлежим към различни поколения. Искам само да р а з б е р а доколко те
си създават образ на това „ново“ поколение, което някак би се вмествало в измеренията на нашето с Вас светоусещане, – и никак не мога… Вие познавате
своите питомци, Вие сте добър човек от „старото“ поколение и опитен педагог. Обръщам се към Вас с надежда, че Вие ще помогнете и ще разберете Вашите деца и ще намерите изход от сложното според моя поглед положение“107.
В. Ридел съобщава на А. А. Бейер, че беседата с двамата шуменци е
била за допустимостта на сътрудничеството им със сменовеховския вестник
„Накануне“108. Фактите според него се отнасят до сътрудничеството на шуПак там.
Гапошкин Сергей Иларионович (1898 – 1984), астроном. Участник в Първата
световна война и в Бялото движение в Южна Русия. Живее в Турция от 1920 г. От
1922 г. до 1923 г. е ученик в Шуменската руска гимназия. В Германия от 1923 г.
Завършва Руския институт в Берлин, от 1932 г. доктор по философия. От 1933 г. е в
САЩ. Научен сътрудник в Харвардската обсерватория. Автор на трудове по преместването на звездите.
106
ГАРФ, ф. 6089, оп. 1, д. 10, л. 7
107
Пак там.
108
През 1921 г. в Прага е издаден публицистичен сборник от статии с философско-политологическо съдържание „Смена вех“, (аналогичен на сборника „Вехи“ –
1909 г., на ориентираната на дясно руска либерална интелигенция), който предизвиква първия крупен разкол в руската емиграция. Авторите, видни представители
на на либералното ляво направление в обществената мисъл на руската емиграция
предприемат опит да осмислят ролята на руската интеллигенция в новите политико-икономически условия. Тяхната обща идея е мисълта за възможността да се приеме болшевишката революция и се примири с нейните резултати заради съхраняване
104
105
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менския възпитаник Брониел Семихат-Сосински109, който заедно със своя
приятел Вадим Андреев110 пише в литературното приложение на в. „Накануне“, където ги е завел „небезизвестният сменивеховец Роман Гул“111. В. Ридел
уточнява, че Д. Резников още не е писал в него, но както сам той признал,
поради това, че представителят на ЗГК в Германия С. Д. Ижболдин му поставил това като условие за запазването на стипендията от Земгор, а Семихат-Сосински заедно с Вадим Андреев и други трима издал неголямо сборниче под
претенциозното заглавие „4+1“, отпечатано в типографията на Акционерното
дружество „Накануне“ и Семихат-Сосински, сам подготвял отделно издание
под заглавие „По алфавиту. Вираж-фиксаж“. На въпроса с чии средства те се
издават А. Селиванов отговорил, че не знае, а Д. Резников, „за голямо успокоение“ на В. Ридел, отговорил: „ Със свои средства“112.
След като излага тези факти в своето писмо, В. Ридел изразява учудване
от „простотата и душевното спокойствие“, с което двамата студенти разказват
всичко, и е в недоумение от това, че „те са участвали в белите армии“, уверяват, че „към болшевиките се отнасят както преди, и че ако съществува въоръна единството и мощта на руската държава. Сборникът „Смена вех“ дава импулс за
появяване в руската емиграция на идейно течение „Смеховство“. „Накануне“ е сменовеховски вестник, издаван в Берлин 1922 – 1924 г.
109
Семихат-Сосински Брониел (истинското му име е Бронислав-РейнголдВладимир Сосински-Семихат), с литературен псевдоним Владимир Брониславович
Сосински (21.08.1900, Луганск – 13.09.1987, Москва). Произхожда от семейство на
инженери. През 1918 г. е мобилизиран в Бялата армия и воюва в армиите на Деникин
и Врангел, награден е с орден „Св. Николай Чудотворец“. През 1920 г. емигрира в
Константинопол. През 1922 г. пристига в България с Константинополската руска гимназия, а през 1922 г. като абитуриент от І и ІІ випуск завършва Шуменската руска
гимназия с пълно отличие и златен медал. ДА-Шн, ф. 570К, оп. 1, а. е. 13, л. 6.
110
Вадим Леонидович Андреев (25.ХІІ.1902 – 7.І.1903), Москва – 20 май 1987,
Женева, е руски поет, прозаик, син на руския писател Леонид Н. Андреев. През 1917 г.
остава заедно с баща си във Финландия. През есента на 1920 г. участва като доброволец в Бялата армия. През лятото на 1921 г. емигрира в Константинопол, в България
завършва Софийската руска гимназия, получава стипендия от Уитимор и през 1922 г.
заминава за Берлин, където следва история на живописта. В Берлин публикува стихове в руския ежедневен вестник „Дни“ и сътрудничи в „Накануне“, запознава се с мнозина известни руски поети и писатели – Иля Еренбург, Б. Пастернак, В. Школовски,
Андрей Белий, А. Ремизов и др. По негова инициатива в Берлин се създава литературната група „4+1“ в която участват четирима поети – Г. Венус, А. Присманов, С.
Либерман, В. Андреев, плюс един прозаик – Б. Сосински, които в края на 1923 г. издават сборник стихове „Мост на ветру“. Под влияние на сътрудниците на „Накануне“
В. Андреев подава документи за връщане в Русия, но съветското консулство в Берлин
се бави и В. Андреев, без да дочака отговор, заминава за Париж.
111
Гул Роман Борисович (1896 – 1986), писател, участник в Бялото движение в
Южна Русия. Автор на „Я унесь Россию“. Новый журнал, 1978, кн. 132.
112
ГАРФ, ф. 6089, оп. 1, д. 10, л. 7.
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жена борба, отново биха отишли в белите редове“113. Неутралността към болшевиките на юношите, които 2-3 години са участвали във въоръжената борба
с тях, В. Ридел обяснява с това, че тази младеж „морално чиста“ не е така
„метафизически непримирима към болшевизма“, както старото поколение, и
тя – „младежта, пред която целият живот е напред … леко може да направи
скок в другото, съветското измерение, отричайки се от няколко години от своя
живот“114.
Като цитира в писмото част от дадената от А. А. Бейер характеристика
на Семихат-Сосински, че той има „висок морален облик, кристална душа и
помисли, голяма задълбоченост“, въпросът, който си задава В. Ридел, е как
тези „високи душевни качества“ може да се съвместяват с „чекистко-провокаторския“ вестник „Накануне“, и описва как А. Селиванов и Д. Резников се
опитват да го обяснят с това, че са „вън от политиката“, че „литературното
приложение към „Накануне“ е чисто изкуство и нищо не може да разделя
тези, които му служат“115.
Според В. Ридел е „н е д о п у с т и м о да се харчат последните трохи
от средствата, от които толкова и така се нуждаят стотици юноши, за които
действително е затворен пътят и за университета, и за Русия, да се дават стипендии на тези, които застават, с помощта на „Накануне“, на пътя на примирението с тържествуващата власт в Русия“116. И неговото становище е: „Ние не
можем и не сме длъжни да ги съдим за това, но и още да ги снабдяваме с пари
за сметка на други, това вече би било някаква непростителна маниловщина.
Ще пробваме да ги отрезвим, да им повлияем; привеждането им от Берлин
във Франция при такова условия става необходимо и не е мярка по академически мотиви“117. Явно при решаването на този въпрос у В. Ридел надделяват
политико-идеологическите, а не „академическите“ мотиви. И въпреки че, както той пише, с нетърпение очаква „отговора и съвета“ на А. А. Бейер, от писмото му се разбира, че В. Ридел вече е съобщил на Д. Резников решението за
неговото привеждане във Франция. А Резников „огорчен“ заявил, че „всички
останали науки и професии са му „само в различна степен противни“, и му
предложил да направи „над него още едно насилие – да избере вместо него
неговата кариера…, – и Ридел се пита: „може ли от него при такива условия
да бъде усърден стипендиант?“118.
В писмото В. Ридел отново съобщава на А. А. Бейер, че Уитимор премества всичките свои берлински стипендианти във Франция, в т.ч. и СемихатСосински, при което става невъзможно да се изпълни и молбата на самия А.
Пак там.
Пак там, л. 8.
115
Пак там.
116
Пак там.
117
Пак там.
118
Пак там.
113
114
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А. Бейер той да остане в Берлин119. От тези последни редове става ясно, че
молбата на А. А. Бейер Семихат-Сосински да остане в Берлин не е била удовлетворена от ВЗГК в Париж. Такова е било решението и за Вадим Андреев,
който постъпва в Сорбоната, където учи филология и руска литература120, но
за отличниците и медалистите на Шуменската руска гимназия Семихат Сосински и Д. Резников това решение на ВСГК в Париж е фатално, тъй като те
не успяват да учат в Сорбоната.
Това писмо на В. Ридел до А. А. Бейер свидетелства как Всеруският
земско-градски комитет в Париж контролира и премества руските студенти
от Берлин в Париж не само по финансови, а и по идеологически мотиви, пренебрегвайки личностния им избор, докато А. А. Бейер, който, познавайки моралните качества и наклонностите към отделните учебни предмети на своите
възпитаници, зачитайки тяхното лично желание – каква специалност, в коя
страна, в кои университети предпочитат да учат, ги е предлагал за стипендианти и ги е насочвал към най-престижните европейски университети, проявявал е толерантност към личните им идейни пристрастия и със своя авторитет,
когато се е налагало, отговорно се е застъпвал за тях пред ВЗГК, който невинаги се е съобразявал с препоръките и съветите му на опитен педагог.
За възпитаници на Шуменската руска гимназия Франция остава найпредпочитаната страна и немалко от тях заминават да учат във френските висши учебни заведения, много често без осигурени стипендии. Интерес предизвиква писмото на вече известния ни Алексей Селиванов от 4.І.1924 г. до А. А.
Бейер, в което той пише, че е в Париж от 15 декември 1923 г. и че от София е
тръгнал на 18 октомври. Това продължително пътуване Селиванов обяснява с
отсъствието на парични средства, поради което остава месец и половина във
Пак там; След като се установява в Париж, Семихат-Сосински работи в издателския отдел на списание „Воля России“, пише разкази и рецензии за Иля Еренбург,
Вс. Иванов, Б. Пастернак,, дружи с Вадим Андреев, А. Присланов, С. В. Познер, Б.
Поплавски, Ф. Сологуб, Ю. Тинянов, О. Манделщам, Б. Пилняк, изнася доклади за
И. Бунин, М. Цветаева, движи в средите на руските поети и писатели М. Алданов, Г.
Газданов, Вл. Набоков. Близки му са М. Цветаева, А. Ремизов и М. Осоргин. Лично
познат е с Пикасо и Елюар. През първите дни на Съпротивата влиза в Чуждестранния
легион и воюва срещу фашистите, ранен попада в плен и концлагер, през 1943 г., когато е освободен, участва заедно с Вадим Андреев в Съпротивата. Национален герой
е на Франция. След войната работи в ООН в Ню Йорк. Лично познат е с президента
Айзенхауер. През 1960 г. се връща в Русия и донася със себе си съхранени повече от
100 писма, ръкописи, фотографии на М. Цветаева (някои от които са издадени през
1995 г.), на А. Ремизов, М. Осоргин, които предава в държавните архиви на Русия.
120
В Париж В. Андреев е един от организаторите на „Съюза на младите поети
и писатели“. Член е на Съюза на руските писатели и поети. Участва в Съпротивата,
член е на Съюза на съветските патриоти, през 1948 г. приема съветско гражданство
и от 60-те години посещава нееднократно СССР. Последните години живее в САЩ и
работи в ООН. Умира в Женева и е погребан в гробището „Сент-Женевиев-де-Буа“
до Париж.
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Виена. За престоя си в Париж той дава следната информация: отначало му
било много тежко, но от 11 дни работи на Северната гара в сортировъчната
станция по 8 часа, сутрин от 8 часа с обедна почивка, и за 7 часа и половина
заработва 16 франка и 80 су. Нормата за преживяване според него на ден е
7–10 франка, като за 10 франка на ден може да се живее съвсем добре, в които
влизат абсолютно всички разходи. „Въобще в Париж – пише той, – шуменци
живеят доста добре, всички са прилично облечени, някои даже добре. На пристигащите шуменци Земгор дава взаем неголяма сума до 100 френски франка,
от които 25 франка безвъзмездно. …Всички шуменци са устроени на работа
самостоятелно. Но надежда за стипендия няма никаква“121. В тази връзка А.
Селиванов настоятелно препоръчвана всички пристигащи в Париж да имат за
първите дни най-малко 50 франка, иначе ще изпитат много трудности.
Освен това А. Селиванов информира А. А. Бейер на основа на своя опит
при пътуването му от София до Париж, за цените: от София до Цариброд той
е 38 лв.; от Цариброд до Белград – 121 динара; от Белград до Загреб – 151
динара; от Загреб с прехвърляне на южната гара до Марибор – 59 динара; от
Марибор до Виена – 57 000 крони; от Букса до Базел – 8 швейцарски франка,
с отстъпка за учащи и работници; нормалната цена от Базел до Париж е 46
франка и 60 су, като от Виена трябва да се тръгне в 10 часа и половина вечерта. Този влак без всякакво прехвърляне след 36 часа пристига в Париж122. Тази
подробна информация и препоръките, които Селиванов съобщава на директора А. Бейер, са от важно значение за желаещите абитуриенти да следват и
работят във Франция, и без съмнение е предизвикана от загрижеността му да
ги ориентира и подпомогне при бъдещото им пътуване до Париж..
През 1926 – 1927 г. А. А. Бейер получава поздравления и писма123 от
десетки бивши възпитаници на Шуменската руска гимназия, които учат и работят в градовете във Франция – Париж, Поатие, Монтуа ла Монтан, Тулуза,
Безансон, Рив, Рош; в Чехословакия – Прага, Сечко, Пшибрам, Бърно; в Белгия – Лиеж; в Сърбия – Белград; в Люксембург.
В заключение можем да твърдим, че кореспонденцията на А. А. Бейер, в
която се намират писма на десетки възпитаници на Шуменската руска гимназия от началото и през средата на 20-те години, е богат исторически източник
на информация, която свидетелства, че те не прекъсват близките си връзки с
гимназията, преподавателите и възпитателите, и с нейния директор А. А. Бейер, на когото преди всичко му благодарят за бащинските грижи по време на
престоя си в гимназията, информират го за условията в страните, в които се намират, доверяват му за трудностите, които преодоляват при първоначалното си
битово устройване, информират го за условията при постъпването в университетите, изказват удовлетворението си от предоставената възможност да овлаГАРФ, ф. 6089, оп. 1, д. 14, л. 122.
Пак там, л. 122–123.
123
Пак там, ф. 5976, оп. 1, д. 41, л. 47–53; 63–77; 109–113.
121
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дяват университетските знания и често търсят от него помощ и съдействие за
решаването на проблемите, които ги съпътстват в новия им граждански живот.
В писмата се съдържат и конкретни факти за получаването на стипендии, за грижите, които представителствата на ВЗГК в София, Париж, Прага и Берлин, на чехословашкото, френското и белгийското правителство, на
американския професор Д. Уитимор полагат за материалното осигуряване и
постъпването им в най-престижните университети в Берлин, Париж, Прага и
други европейски градове.
Многобройните писма и поздравления на възпитаниците на Шуменската руска гимназия до А. А. Бейер са източник, който допълва информацията
за личността на самия А. А. Бейер, за неговия авторитет като директор на
гимназията, като опитен педагог, както и за професионалните му качества на
преподавател по физика и математика, насочил немалко свои питомци към
техническите науки. В писмо от 22.ІХ.1926 г. от Бърно до възпитателката в
Шуменската гимназия Нина Дмитриевна Ридигер студентката К-вой пише:
„…Тежко е далеч от гимназията и скъпия Анатолий Аполонович“124. А студентът З-ов от Техническия институт в Бърно в писмо от 12.Х.1926 г., отново
до Нина Дмитриевна Ридигер, пише, че при учението му „много помагат знанията по физика и математика, тези знания, които упорито вкарваше в нашите
глави Анатолий Аполлонович. Предайте му, моля, от мене поздрав и поблагодарете на него за тези знания, които аз сега имам. Без твърдите знания по физика и математика да се учи тук би било немислимо125. Това са свидетелства за
безспорния авторитет, за благодарността и уважението, което възпитаниците
на Шуменската гимназия изпитват към А. А. Бейер.
Писмата на бившите възпитаници на Шуменската руска гимназия до
директора А. А. Бейер са източник и на информация и за самите тях, както по
време на живота им в гимназията, така и след това като студенти, когато често са принудени да работят, за да учат. Те допълват личната им биография с
много неизвестни факти – в кои страни се установяват, в кои университети са
приети и по какви специалности, как овладяват науката, как решават проблемите, които срещат, кои емигрантски организации и кои техни представители
им оказват помощ и съдействие за тяхното разрешаване. Между многото писма на възпитаниците на гимназията до А. А. Бейер са и тези на бъдещия поет
и писател Гайто Газданов и учения-астроном Сергей Гапошкин – световно
известни дейци на руското зарубежие през ХХ век, включени със свои биографии между 800-те най-видни негови представители126, които документират
непосредствените им връзки с директора А. А. Бейер и времето на пребиваването им в гимназията като значителен епизод в личната им биография.

Пак там, л. 70.
Пак там, л. 68.
126
Шмаглит, Р. Русское зарубежье в ХХ веке. 800 биографии. М., 2007, с. 75, 125.
124
125
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ПИРОТСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ 1929 – 1930 ГОДИНА
Тодорка Симеонова
PIROT AGREEMENTS, 1929 – 1930
Todorka Simeonova
The establishment of the dictatorship of King Alexander in Belgrad on 6 January
1929 gave the hope that difficulties in Bulgarian-Yugoslav relation were going to their end.
The statement of General Zhivkovich that Yugoslavia wish normalization of relation and
building of new connections with other Balkan states reinforced this opinion. Bulgaria took
advantage of the favorable situation and suggested the beginning of bilateral negotiations.
The issue regarding the dual property was most urgent. That was an old problem but it
emerged again in the postwar political situation. The desire of Yugoslavia to keep the current situation was leading so far. On the other hand, Bulgarian government cannot succeed
in regulating that issue. Negotiations in Pirot began in February 1929 and ended on 14
February 1930 with convention for liquidation of dual property and agreement for maintenance of order around the border. These agreements did not change the general character
of Bulgarian-Yugoslav relations because the most important problems stayed unsolved.

Осъществените промени в Белград на 6 януари 1929 г. – установяване на
кралска диктатура от крал Александър, дават надежда, че на затрудненията в
българо-югославските отношения ще се сложи край. Това убеждение се засилва още повече след изявлението на ген. Живкович, че Югославия желае нормализиране и изграждане на нови връзки с всички балкански народи. В историческата литература този проблем е разгледан в някои негови аспекти1. Целта
Велев, В. Двувластните имоти в българо-югославските отношения (1920 –
1931). – Международни отношения, 1997, 4, 113–114; Куманов, М. Александър
Стамболийски и българо-югославските отношения в края на 20-те години на XX в.
– В: България в света от древността до наши дни. Т. 2. С., 1979, 190–193; Георгиев,
В. Протоколи от смесената българо-сърбо-хърватско-словенска комисия в Ниш, 1 – 17
март 1923. – Известия на държавните архиви. Т. 67, 1994, 261–312; Avramovski, Z.
O stavo jugoslavenske vlade prema devetojunsskom prevpatu u Bugarskoi 1923 godine. –
Istorija XX veka, Zbornik radova, IX, Beograd, 1968, 179–180; Зора, бр. 2866, 24 ян. 1929;
бр. 2879, 9 февр. 1929; бр. 2880, 10 февр. 1929; бр. 2885, 15 февр. 1929; ЦДА, ф. 176 к.,
оп. 21, а.е. 2318, л. 214–220; оп. 5, а.е. 886, л. 1–3 ; а.е. 859, л. 2–6; Мичева, З. Българоюгославски споразумения (1929 – 1930). – Балкански проучвания XX век. С., 1972,
с. 167; Митев, Д. Великобритания и българо-югославските споразумения от 1929 –
1
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на настоящата статия е да проследи преговорите между България и Югославия
за уреждане на двувластническия въпрос. Възползвайки се от благоприятната
обстановка, София излиза с предложение за провеждане на двустранни преговори. Приоритет се дава на проблемите, които не търпят отлагане. Най-належащ се оказва свързаният с двувластните имоти въпрос. Двувластническият
проблем е само една брънка от общата верига на българо-югославските противоречия след Първата световна война. По същество стар, той се разгаря с нова
сила в следвоенната политическа обстановка. До този момент водещо начало в
преговорите между двете страни по въпроса е налаганото от Югославия желание за запазване на съществуващото положение. От своя страна години наред
българските правителства по една или друга причина не успяват да водят някаква по-съществена политика за неговото уреждане2.
В началото на февруари 1929 г. се полагат основите на нови опити за
възстановяване на двустранните разговори, свързани с двувластническия въпрос и с произтичащите от него многобройни проблеми. Първата крачка е
направена от югославска страна. На 5 февруари 1929 г. пълномощният министър на Югославия в София Люба Нешич връчва на българския външен
министър Ат. Буров официална нота под № 168. С нея се съобщава, че до
югославските погранични служби са изпратени инструкции за премахване на
всички формалности по границата, свързани с преминаването на двувластници и в двете посоки. Отправя се предложение да се сформира нова съвместна
комисия, която да уреди всички въпроси, свързани с двувластните имоти. Два
дни по-късно достъпът до цялата 300-километрова обща граница става свободен. Приемайки нотата, българското правителство дава съгласие за свикване
на двустранна среща. Решава се тя да се проведе в гр. Пирот. От своя страна
София оповестява, че не предвижда да поставя някакви предварителни условия. Изразява се желание, че ще се уточнят мерките за добър ред по границата
за улесняване на преминаването и в двете посоки, което ще бъде само от полза
за двете държави3.
Още при идването си в София в качеството си на пълномощен министър на Югославия, Люба Нешич обещава да представи проект за югославскобългарски търговски договор. Също така Нешич поема ангажимент да действа в Белград цели двадесет месеца за отваряне на границата и успява едва при
новия режим в Югославия. Белградските партийни кабинети държат въпросa
за отварянето на границата като разменна монета срещу концесии от българска страна. Новите управници в Югославия, както е редовно и естествено за
1930 г. – В: Българо-английски отношения в ново и най-ново време. Т. 9. С., 1987, с.
25 и сл.; ЦДА, ф. 176 к., оп. 6, а. е. 1741, л. 1–4; ЦДА, ф. 176 к., оп. 6, а. е. 1750, л. 6–7.
2
Велев, В. Западните покрайнини, България и Югославия (1919 – 1939). С.,
2009, с. 191.
3
Велев, В. Западните покрайнини, с. 192; ЦДА, ф. 176 к., оп. 5, а.е. 859, л. 9;
Мир, бр. 8582, 11 февр. 1929.
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всички съседни държави, отварят сръбската граница без каквото и да е условие. Това не е лош признак за намеренията на новият режим4.
Правителството на Югославия прави предложение за свикване на смесена българо-югославска комисия за решаване на назрелите междудържавни въпроси. Българското правителство приема без предварителни условия и
сформира комисия, която пристига в Пирот на 24 февруари 1929 г.5
Тръгвайки за Пирот, българската делегация е упълномощена да отстоява следните искания:
– Снабдените с редовни документи български двувластници да имат
правото да пребивават на югославска територия, докато трае селскостопанският сезон. Издадените документи да не бъдат изземвани от страна на югославските власти, а взетите да се възстановят. При всяко преминаване на границата от двувластници да не е необходимо те да се разписват в книгата на
местния „пандурин“, защото лицата са добре познати на граничните органи. Да се опрости подновяването на „пролазниците“, защото така излишно
се харчат годишно 200–300 лв. Всяка пролазница да се счита автоматично за
подновена, освен ако не е иззета чрез съд или закон;
– Да се установят нови митнически подучастъци, за да могат бежанците, които са двувластници, да преминават спокойно в Югославия, където
да се разпореждат с имотите си. Да им се дава само бележка от пограничния офицер за петнадесет километра навътре в чуждата територия, както се е
практикувало допреди Първата световна война;
– На онези югославски поданици, които идват на работа в България, да
се разреши да минават открито на постовете със или без паспорти, и наесен
отново да се връщат през същите постове. До този момент са регистрирани
много случаи на малтретирани и убити от югославските погранични власти
двувластници, само защото са искали да преминат границата, за да обработват имотите си;
– Да се поставят искания в полза на българското население в окупираните области, което да се признае от Югославия за малцинство. Да не се изменят
българските имена с „-ич“, да се отворят българските училища и църкви, да не
се ограничават самоопределилите се за българи в каквото и да било отношение6.
На 25 февруари 1929 г. започва работа смесената българо-югославска
комисия. Българската делегация е в състав: полк. Цв. Попов, ръководител на
военно-историческата комисия в Министерството на войната – председател,
и членове – Д. Караджов, началник на архивите в МВнРИ, и Н. Манолов,
началник на отделение в Дирекцията на полицията. В помощ се придава и
секретарят в българската легация в Белград – Л. Кузупов7.
Зора, бр. 2878, 8 февр. 1929.
Велев, В. Двувластните имоти, с.114; ЦДА, ф. 176 к., оп. 5, а. е. 1218, л. 82.
6
Велев, В. Западните покрайнини, с. 193.
7
ЦДА, ф. 176 к., оп. 5, а.е. 859, л. 12–18.
4
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Югославската делегация е в състав: Райка Винтрович – началник на
съдебния отдел при Министерството на външните работи; Милорад Йованович – велик жупан на Нишкия окръг, бивш инспектор на обществената безопасност при Министерството на вътрешните работи в Белград, и Боголюб
Илич – бригаден генерал. Никола Сужиц, секретар при Министерството на
външните работи, е секретар на делегацията8.
Първото официално заседание на конференцията се провежда в заседателната зала на Пиротската градска община. Югославската делегация предлага следния дневен ред: 1. Окончателно решаване на двувластническия въпрос;
2. Уреждане преминаването на българо-югославската граница; 3. Образуване
на смесена комисия за отстраняване инцидентите по границата. Дневният ред
се приема без промени9.
На първото заседание се разисква югославската концепция за окончателно ликвидиране на двувластническия проблем. Българската делегация
смята, че решаването на този въпрос е трудно дело, защото е междудържавен
въпрос и цели изработването на правилник за населението, ползващо имоти
и в двете страни. Тя подчертава, че чрез ликвидиране на двувластния въпрос
ще се лишат от средства за живот хиляди български и югославски семейства.
Решаването на този въпрос чрез размяна без оглед на качеството на земите
ще лиши тези собственици от обработваема земя, което ще увеличи безработицата и в двете страни. Югославските делегати настояват за окончателно
ликвидиране на въпроса за двувластните имоти, като по този начин се стремят
да снемат от разискване териториалния въпрос10.
На второто заседание българската делегация предлага изработването на
проектоправилник по двувластния въпрос, чрез който да има сигурност за
населението; свободно да обработва имотите си и да прибира реколтата; да
опрости процедурата за издаване на пропуски и заменянето им в случай на
загубване; установяване на удобни пропускателни пунктове за улесняване на
пограничното население, и т.н. Югославската делегация стои твърдо на позицията, че никакъв правилник не може да облекчи положението на двувластниците, освен радикално разрешаване на проблема. Българската делегация
настоява за изработване на правилник, който може да намали до минимум
граничните инциденти, и ако това не даде резултат, тогава да се премине към
окончателно решаване на този въпрос. Югославските делегати предлагат да
бъде снет от дневния ред двувластният въпрос11.
Мир, бр. 8590, 20 февр. 1929; Зора, бр. 2890, 21 февр. 1929; бр. 2888, 18 февр.
1929; ЦДА, ф. 176 к., оп. 5, а. е. 859, л. 12–18.
9
Велев, В. Западните покрайнини, с. 194.
10
Miceva, Z. Die Diktatur 6 Januar 1929 in Jugoslavien und IHR Wiederhall in
Bulgarien. – Etudes historiques, V, 1970, 491–518.
11
История Югославии. Т. 2. М., 1963, с. 107; Зора, бр. 2899, 3 март 1929; бр.
2900, 4 март 1929, л. 1.
8
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По въпроса за реда на границата българската делегация прави предложение собствениците на имоти в двете страни да имат право да преминават
българо-югославската граница с редовните си паспорти, дори и с граничен
лист. Строителните работници и занаятчиите да използват групови паспорти.
Югославската делегация се обявява против това предложение. Тя е съгласна
само за намаляване на граничните такси и настоява паспортите да бъдат лични, придружени с граничен лист. Пълно съгласие се постига само относно
железопътния транспорт и съобщенията и за създаването на пряка телефонна
връзка между София и Белград. Двете правителства обещават в бъдеще да
подпишат железопътни и телеграфопощенски спогодби и да осъществяват
по-широко икономическо сътрудничество между двете страни. След взаимни
компромиси се стига до подписването на спогодба за двувластните имоти на
принципа на доброволна продажба или размяна за неопределен срок12.
Българската и югославската делегация, след като проучват всички подробности по въпроса за двувластните имоти, стигат единодушно до заключението, че по-голямата част от причините, които предизвикват пограничните инциденти, могат да бъдат отстранени, сигурността би могла да бъде
подобрена и в пограничните области може да царува по-добър ред, ако двете
държави вземат мерки, диктувани от хуманността и от добросъседските отношения. Тази цел може да бъде постигната чрез изработването на временен
правилник за доброто използване на двувластните имоти и за подобрение на
тежкото положение на двувластниците, като се предвижда една специална
експертна комисия да предложи най-подходящите средства за едно по-добро
разрешение на въпроса за двувластните имоти13.
Делегациите смятат, че е необходимо да предложат на двете правителства да проучат възможността за постепенното ликвидиране на двувластните
имоти. За тази цел двете правителства ще трябва да назначат една специална
експертна комисия, натоварена със задачата: да събере точни данни за броя на
двувластните имоти; да определи размера, мястото, характера и стойността на
двувластните имоти; да проучи на самото място възможността за размяна на
двувластните имоти, както и други средства за уреждането на този въпрос; да
предложи мерки и средства за практическото прилагане на това разрешение
на въпроса, като се избегне емигрирането на двувластниците14.
Въпросите около използването на двувластните имоти и правата и задълженията на собствениците им според членовете на делегациите трябва да
бъдат определени и изяснени в един правилник. Това налага бързо да бъде
изработен списък на двувластниците и членовете от семействата им, както и
опис на двувластните имоти по местонахождение, вид и размери. По тези списъци следва да става издаването на позволителните на двувластниците. Всеки
Митев, Д. Великобритания и българо-югославските, с. 27.
Мир, бр. 8600, 4 март 1929.
14
Мичева, З. Българо-югославски споразумения, с. 168.
12
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двувластник трябва да бъде снабден с легитимация, валидна за една година. В
легитимацията следва да бъдат означени имената и отличителните белези на
двувластника и членовете от семейството му. Заверките на легитимациите да
стават без особени формалности и с минимални такси, ако е невъзможно освобождаването от такива. Срокът за всяко престояване на чужда територия да
бъде установен в неговия максимален размер (повече от 24 часа) и в кръга на
него да бъде отбелязвано в прикрепените към легитимационните листове от
граничните власти на пунктове за преминаване членовете от семейството на
двувластника, които преминават, и срокът за престояване съобразно размера
и характера на стопанските работи, които има да извършат двувластниците.
За правоползването от водопой на добитъка и вода за пиене, заверки при преминаването да не се искат, защото за тези случаи в забележките към описанието на границата по договора за мира е определено мястото, където могат
да се движат имащите тези права на ползване от води в чуждата територия.
Пропускателните пунктове да бъдат разположени на малки разстояния, за да
се спести времето на двувластниците15.
Правото на преминаването на двувластниците да бъде съпроводено с
правото на прокарване през границата на превозни средства на земеделски
оръдия и на произведенията от двувластните имоти. Независимо от установеното по договора за мир на населението от някои места край границата право
на водопой, целесъобразно би било то да бъде разширено според нуждите и
за други места.
От самия характер на двувластните имоти и създаденото по договора за
мира право на ползване от тях, произтича и правото на прекарване добитъка
за паша в двувластните пасища и ливади. Без това право стопанското съществуване на множество двувластни семейства ще бъде сериозно застрашено и
осветеното от договора за мира право на двувластие ще остане една фикция,
защото има цели села, на които общинските мери, пасища и ливади са на
чужда територия16.
Препоръчва се да се предвиди правото на преминаване границата за
търсене и залавяне на заблуден или загубен добитък, собствен на живеещото
край границата население. Връщането на такъв добитък да става незабавно
след съответно легитимиране, без да бъде съпроводено от глоби и такси, които по размера си достигат приблизително стойността на добитъка и ощетяват
прибирането му. Конфискацията, която съществува, да остане само за добитък, прекаран през границата без митнически и др. формалности, като търговска стока. Едно такова уреждане на въпроса ще отстрани според делегатите
много от случаите на гранични конфликти17.
Велев, В. Западните покрайнини, с. 196; Мир, бр. 8606, 11 март 1929.
Мичева, З. Българо-югославски споразумения, 175–176.
17
Мир, бр. 8606, 11 март 1929.
15
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Двувластниците не трябва да се обременяват с никакви натурални повинности от властите на държавата, в която те нямат своето местожителство.
Такива повинности, практикувани досега, са били: безплатно снабдяване с
горивен и строителен материал за граничните постове и застави, работна ръка
за направата и поправката на същите и пр. Практикуването на подобни повинности тормози двувластниците и затруднява стопанското им и икономическо
съществуване. Тези повинности несъмнено са един произвол, който трябва
изрично да бъде забранен. Ангарията в казаната форма даже не трябва да бъде
практикувана и от властите на държавата, в която не само двувластниците, но
и другото гранично население има своето местожителство. Необходимо е да
се даде възможност на двувластниците, и за останалото гранично население,
да се ползват от гранични пътеки през и до граничната линия за извършване стопанските им работи и преминаване от един в друг населен пункт при
спазване на установени правила, изключващи злоупотреби с казаното право
на ползване. Да се установи право на свиждане на роднини и близки жители
от двете страни на границата. Това да става в определени дни на определени
пунктове и в присъствието на граничните власти. По този начин ще се избегнат случаите на нелегално минаване границата с горната цел и ще се отстранят и възможните при такова преминаване инциденти18.
Един съществен въпрос, който е обсъждан, е този за начина и размера
на данъчното облагане както на земята, така и на дохода на двувластниците.
Неговото уреждане, ако не може да стане със съответния правилник, би трябвало да се урегулира с идентични положения и за двете държави. И вън от
установените по този начин данъчни облагания, да бъдат изключени всички
други произволни събирания на такси и др. парични плащания, свързани с
имота и прихода на двувластника от него. На всяка цена трябва да се избегне
двойното облагане на приходите на двувластниците от двувластните им имоти. Облагане на приходите трябва да става от държавата, където двувластникът има своето местожителство. Гарантиране правата на собственост и владение на двувластните имоти и запазване реколтата от чуждо посегателство,
предвид невъзможността на двувластника постоянно и непосредствено да ги
охранява, да бъде уредено чрез предвиждане на специални мерки и наказателни санкции. Без такива санкции имотите на двувластниците ще бъдат, както
са и сега, изложени на произволи от страна на останалото население, които
често го лишават от плодовете на непосилния му труд и разходи по обработ
ването. Да бъде изключено правото на властите от двете страни за своеобразни реквизиции, които лишават двувластниците от възможността да получат
реалната стойност на произведенията от имотите им19.
Палешутски, К. Македонският въпрос в буржоазна Югославия 1918 – 1941.
С., 1983, с. 185.
19
История Югославии, с. 108; Мир, бр. 8606, 11 март, 1929; Зора, бр. 2988, 19
юни 1929.
18
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Препоръчва се да бъдат уговорени случаите на евентуално затваряне на
границата и условията, при които в такива случаи двувластниците биха могли да експлоатират имотите си. Това се налага, за да се избегнат възможните
произволи на гранични власти, които тъкмо по време на обработване на имотите или прибиране на реколтата прибягват, макар и до временно и частично
затваряне на границата, често поради съвсем незначителни причини, и от това
двувластниците фактически се лишават от възможнотта да обработят земите
си или да приберат реколтата. Да бъдат определени и случаите, при които
двувластниците могат да бъдат лишавани от някои права поради провинения,
за да се избегнат възможните произволи и в това отношение20.
В края на разговорите е взето решение за създаване на смесена българоюгославска анкетна комисия за разглеждане на инцидентите. Нейните решения ще са окончателни и безапелативни. Мястото и времето за свикване на анкетната комисия ще се определя в зависимост от възникналите инциденти по
границата от една от заинтересованите страни. Една още по-важна задача на
тая комисия е да се намери и постави основа на една обща сръбско-българска
постоянна смесена комисия. Тя трябва да бъде до известна степен автономна
и да се събира автоматично при всеки граничен инцидент, от каквото и да е
естество. Тя ще се състои от по един или двама комисари от двете страни, те
ще уведомяват пограничните власти направо за всеки инцидент. Въз основа
на техните съобщения пограничните власти ще се събират и решават споровете в бъдеще21.
Трябва да подчертаем, че сред причините за по-голямата част от граничните инциденти на сръбско-българската граница е и несправедливият
Ньойски договор за мир, по силата на който, в името на създаване на стратеги
ческа граница за победителя, се налага да се разпокъсват населени места; да
се разделят чрез изкуствено създадена гранична линия едноплеменни селища,
да се отделят дворовете на синове и бащи, на братя и сестри, да се откъсват
имоти и стопански сгради22.
В Белград искат да изолират напълно българското население в Западните покрайнини, останало отвъд границата, да прекратят всяко негово общуване с близките му отсам границата, за да могат по-скоро да го посърбят.
Това те преследват с исканата ликвидация на двувластните имоти и с мъртва
зона по границата. Сърбите мотивират своето настояване на горните две условия с това, че само при тяхното приемане и изпълнение ще се сложи край на
инцидентите по границата и ще се избегнат конфликтите между двете съседни държави. Пиротският протокол предвижда ред практически полицейскоадминистративни мерки за охрана на границата и главно назначаването на
една постоянна смесена комисия, която да разглежда и разрешава възможните
Мир, бр. 8606, 11 март, 1929; Зора, бр. 2990, 21 юни 1929.
Велев, В. Западните покрайнини, с. 199; Зора, бр. 2896, 28 февр. 1929.
22
Мир, бр. 8603, 7 март 1929.
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инциденти и конфликти. Неприлагането на тия мерки достатъчно говори за
истинските намерения на сърбите с държане на открит пограничния въпрос23.
Смесената сръбско-българска комисия се занимава с въпроса за двувластните имоти и се споразумява върху следните точки: как да става минаването на двувластниците през границата, да се умножат местата за минаване
границата от двувластниците, опростяване формалностите при преминаване
на границата и мерките, които трябва да се вземат за предотвратяване на инцидентите24.
Българо-югославската смесена комисия в Пирот приключва работата
си, като последното заседание е посветено на прочитането и подписването на
протоколите25.
След заседанията на смесената сръбско-българска комисия в Пирот положението на българското население в окупираните Западни български покрайнини става все по-тежко и непоносимо. Обиските в български села стават ежедневие. Не се позволява на никой селянин да отиде и до най-близкото
съседно село, без да е снабден с легитимация. И за най-малкото провинение
освен големите глоби, които се налагат, се практикуват и най-тежки малтретирания. Населението е подложено на нечувано ограбване посредством глоби
и неизбежно свързаните с тях рушвети, които трябва да се дават на малки и
големи чиновници и за най-нищожните услуги26.
Решенията на Пиротската конференция се посрещат с неодобрение от
Италия, Гърция и отчасти Румъния. Според атинския вестник „Етнос“ отварянето на границата между България и Югославия е признак за сближение
между двете страни. Зачестяват пограничните инциденти, атентати и враждебни акции от двете страни. Българо-югославските отношения се влошават
след Пиротската конференция и от демонстративните българо-италиански
връзки и българо-италианско военно сътрудничество. Поредната вълна на недоволство в Югославия предизвика посрещането на италиански военни кораби и самолети във Варна и присъединяването на България към инициативата
за разискване в Женева на малцинствения въпрос27.
В Ке Д΄Орсе започват да се съмняват в искреността на царското правителство, на което приписват известна „двойственост“ в системно преследМичева, З. Българо-югославски споразумения, с. 181; Мир, бр. 8719, 27 юли
1929; бр. 8769, 25 септ. 1929.
24
Палешутски, К. Македонското освободително движение 1924 – 1934. С.,
1998, с. 150; Зора, бр. 2902, 7 март 1929; Зора, бр. 2914, 21 март 1929.
25
Митев, Д. Великобритания и българо-югославските, с. 28; Мир, бр. 8613, 19
март 1929; Зора, бр. 2907, 15 март 1929; бр. 2911, 17 март 1929.
26
Miceva, Z. Die Diktatur 6 Januar 1929 in Jugoslavien, с. 506.
27
Димитров, И. Българо-италиански политически отношения 1922 – 1943.
С., 1976, с. 147; Манчев, К. Националният въпрос на Балканите. С., 1995, 244–262;
Татарчев, Хр. Македонският въпрос, България, Балканите и Общността на народите. С., 1997, 86–87.
23
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ваната от Франция политика на сближение между Югославия и България.
Франция възприема тая политика изключително поради ежедневно засил
ващата се натегнатост на отношенията между Франция и Италия. В Париж
са почти убедени, че тия отношения ще се влошават постепенно повече и
повече, докато след някоя година избухне война между двете съседни нации.
Благодарение на съюза им с Югославия в Париж са убедени, че ще победи
Италия без никакви затруднения. Обаче за това е необходимо да се осигури
тилът на Югославия от българска страна. Поради това усилията на Франция
са насочени към едно сближение между Белград и София28.
На страниците на лондонското списание „Нир Ист“ четем: „Правителството на крал Александър е направило една важна стъпка към установяването на по-добри отношения с България. Ако то може да даде също така
доказателства, че късогледата политика, следвана досега към населението от
български произход в Македония, може да бъде заменена с политика на широка търпимост, то ще бъде освободено от един тежък вътрешен въпрос. Девет
десети от разрешението на македонския въпрос ще бъдат постигнати, когато
Югославия даде ясно и недвусмислено на своите български поданици свободата да се учат и да се молят на своя собствен език“29.
Съобщавайки за откриването на Пиротската конференция, „Таймс“ намира, че „тя може да послужи като пробен камък дали има някаква вероятност отношенията между Югославия и България да се подобрят“. Решението на югославското правителство да отвори границата, решение взето с цел да покаже
приятелските си намерения, не произвежда напълно желаното впечатление. В
България това решение се взема по-скоро като един закъснял опит да се заглади
студенината, проявена от югославското правителство през последните години и
като реакция срещу растящата интимност между България и Италия, отколкото
като резултат на едно същинско желание за помирение от югославска страна“30.
Българската лига за защита правата на човека и гражданина изпраща
изложение до Френската лига във връзка със зачестилите убийства по границата, като настоява за международна анкетна комисия за проучване положението на българо-югославската граница. Положението на населението,
разполагащо с имоти в двете страни, се влошава поради убийствата и пограничните инциденти, в резултат на което масово бягат българи от Западните
покрайнини в България. Българското правителство настоява за ратификация
на Пиротските спогодби и се обръща към Великобритания и Франция да упражнят натиск в Белград31.
ЦДА, ф. 176к, оп. 6, а. е. 1790, л. 1–2.
Зора, бр. 2891, 22 февр. 1929.
30
Зора, бр. 2898, 2 март 1929.
31
Националноосвободително движение на македонските и тракийските българи 1878 – 1944. Т. 4. С., 2003, с. 206; Зора, бр. 2993, 24 юни 1929; бр. 2999, 3 юли
1929; бр. 3002, 6 юли 1929 ; бр. 3016, 24 юли 1929.
28
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Френското правителство е доволно от сключването на Пиротските спогодби, които ще засилят политиката на сближение между България и Югославия, но последвалите атентати създават тежко впечатление. Те считат, че тия
атентати са извършени, за да се попречи на следваната от българското правителство политика на сближение с Югославия. Към българското правителство
не може да се отправи никакъв упрек във връзка с последните събития, но у
тях остава впечатление, че „македонската организация е действително много
мощна и че правителството е някак слабо да ѝ се противопостави“32.
В края на юни и началото на юли 1929 г. българо-югославските отношения стават особено напрегнати, защото собствениците на двойни имоти
настояват да получат разрешение да приберат реколтата си от есенните посеви. Те са затруднени от югославска страна. Печатът в България и Югославия
започва широка кампания срещу правителствата на двете страни. Франция
и Великобритания, за да избегнат военни стълкновения и задълбочаване на
българо-югославските отношения, съветват двете страни да намерят пътища
за уреждане на възникналите конфликти33.
С цел да се улеснят редовните сношения за влизащи и излизащи пътници, както и движението на двувластниците, и за да се осигури колкото се може
по-добър ред на границата, през юли 1929 г. в Пирот се предвижда да се събере една смесена комисия, която да проучи и препоръча на двете правителства
съответните взаимни мерки. Същата комисия ще проучи и възможността за
създаването на един постоянен смесен орган, който да действа автоматически
в случай на евентуални гранични инциденти или появили се мъчнотии за редовните сношения34.
Срещата на Андрей Ляпчев с югославския пълномощен министър в София Люба Нешич през април 1929 г. се представя като един безуспешен опит
за уреждане на сръбско-българския спор по пътя на преките разговори между
двете страни. Нешич се опитва да оправдае нежеланието на своето правителство да ратифицира веднага Пиротските спогодби, които първоначално то е
склонно да приеме. В разговора си с Ляпчев той набляга на някои обстоятелства, които играят ролята на причини на тоя отказ. На първо място, той изтъква отказа на българското правителство да установи по цялото протежение на
западната граница една мъртва зона. Следователно Пиротската конференция
има за задача да уреди движението на двувластниците, а не ликвидацията на
техните имоти или да създава неутрални зони35.
В заседанията на Пиротската конференция между двете делегации е постигнато споразумение по почти всички въпроси, за решението на които е сви
ЦДА, ф. 176 к., оп. 6, а. е. 1790, л. 6.
Митев, Д. Великобритания и българо-югославските, с. 28.
34
Велев, В. Западните покрайнини, с. 205; Зора, бр. 3017, 25 юли 1929.
35
Велев, В. Западните покрайнини, с. 206; Зора, бр. 3009, 15 юли 1929; бр.
3008, 13 юли 1929; бр. 3213, 21 март 1930.
32
33
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кана. Българската делегация не може да приеме предложението на Югославия
за ликвидацията на двувластните имоти и за учредяването на една погранична
зона, защото тези предложения излизат извън програмата на конференцията36.
След като двете делегации се споразумяват по въпросите от програмата
на конференцията, българската делегация е натоварена да оформи постигнатите споразумения в правилници, които да бъдат изпратени на правителството на Кралство Югославия за одобрение. Със съгласието на своето правителство българската делегация изработва три правилника:
1. Правилник за двувластниците, в който се дава дефиниция на понятието „двувластник“ и се определя редът на движението на двувластниците.
2. Правилник за полицейски мерки за облекчаване преминаването на
границата при пътуването между двете държави, който урежда въпроса за визите, транзитните визи и т. н.
3. Правилник за службата на границата, целта на който е да уреди тая
служба и който предвижда между другото учредяването на постоянна смесена
анкетна комисия, което е решено от двете делегации в Пирот37.
С първия правилник, които определя съдържанието на термина „двувластници“, се предвижда редът, по който двувластниците от двете страни ще
могат да се ползват от имотите си. Всеки двувластник ще притежава паспортна книжка с указание на имотите, които има, и членовете на семейството му.
Преминаването на границата ще става с разрешение на митническите и военните пропускателни постове.
С втория правилник се урежда начинът, по който ще се ликвидират бързо и ефикасно инцидентите на границата. Учредява се един постоянен анкетен
орган с променлив личен сьстав: по един висш полицай и един висш дипло
матически чиновник от двете страни. Тоя орган ще се събира автоматично, за
да констатира всички случаи, които ще бъдат от негова компетентност.
Третият правилник цели да отстрани всички неприятности по преминаването на пътници през територията на двете договорни страни. Назначаването на комисията, която разглежда двата големи въпроса – размяната на
двувластните имоти и пограничната мъртва зона – ще стане веднага, щом
Югославия поиска това38.
Големи изменения в изработените след първата конференция пра
вилници от българското правителство не са внесени във втората конференция
в Пирот. Що се касае до двувластните имоти, от едната и другата страна се поема задължение да се осигури на двувластниците, които живеят на 10 километра от пограничната линия и имат имоти от другата страна, да използват и обработват своите имоти. Те обаче следва да бъдат снабдени с установени от праЗора, бр. 3017, 25 юли 1929.
Велев, В. Западните покрайнини, с. 202.
38
Велев, В. Западните покрайнини, 202–203; Зора, бр. 3077, 4 окт. 1929; Македония,
бр. 1205, 22 окт. 1930.
36
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вилниците двувластнически книжки и ще могат да преминават на определени
от пограничните власти пунктове, като ги уведомяват за това. Пограничните
власти и на двете страни се задължават да не пречат на двувластниците да
се ползват от кладенците и водопоите, определени и в Ньойския договор за
мир. По-незначителните инциденти на границата ще трябва автоматично да
се анкетират от началниците на пограничните участъци. Старшите и началниците на постовете се задължават да водят редовно бележки в една специална
тетрадка за станалите инциденти и срещи между началниците на двете погранични стражи, като всичко се вписва в тях с мастило. Те се задължават да запазват при инциденти доказателствата за виновността на едната или другата
страна така, както са намeрени, за да може впоследствие от анкетните власти
да бъдат установени и отговорностите. С другите членове на правилника за
сигурността на границата се определят мерките и задълженията, които имат
пограничните стражи от двете страни за охрана на границата39.
Пиротските спогодби са ратифицирани от Югославия. Те влизат в сила
от 5 ноември 1929 г., а преговорите за двувластните имоти и мъртвата зона
следва да започнат на 15 ноември 1929 г., като се водят в София40.
В края на 1929 г. българо-югославската граница отново е затворена. През
декември 1929 г. в София е проведена българо-югославска конференция41.
В резултат на работата на конференцията е подписана Конвенция за
ликвидиране на двувластните имоти. Съгласно конвенцията следва при продажбата на имотите да се спазва принципът на доброволността, като се държи
сметка за стопанските интереси на двувластниците, като не се предизвиква
тяхното насилствено изселване. Също така е взето решение да се назначат
пет районни смесени комисии за провеждане на допълнителни проучвания
за уточняване на стойността на имотите на двувластното население и други
процедурни въпроси42.
На 14 февруари 1930 г. между България и Югославия са сключени Конвенция за ликвидацията на двувластните имоти и Споразумение за поддържане добрия ред на границата. Те са подписани от министъра на външните
работи Ат. Буров и от югославския пълномощен министър Нешич, както и от
председателите на двете делегации Разсуканов и Янкович43.
Българо-югославските гранични преговори приключват благоприятно
и са едно събитие, което характеризира големия напредък, постигнат в отно39

1929.

Мичева, З. Българо-югославски споразумения, с. 174; Зора, бр. 3089, 19 окт.

Мичева, З. Българо-югославски споразумения, с. 176; Зора, бр. 3102, 4 ноем.
1929.; бр. 3112, 17 ноем. 1929; Македония, бр. 927, 15 ноември 1929.
41
Мир, бр. 8807, 12 ноем. 1929; Зора, бр. 3019, 27 юли 1929 ; Македония, бр.
924, 12 ноем. 1929.
42
Велев, В. Западните покрайнини, с. 209.
43
Спасов, Л. България, великите сили и балканските държави 1933 – 1939. С.,
1993, с. 239; Зора, бр. 3185, 16 февр. 1930; бр. 3184, 15 февр. 1930.
40
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шенията между България и Югославия, които доскоро се намират под угрозата на усложнения, изискващи намесата на великите сили и евентуално на
Обществото на народите.
Пиротските споразумения от 1929 г. и началото на 1930 г. стават основа
за по-нататъшни усилия за подобряване на отношенията между двете славянски държави на Балканите. Тези споразумения не изменят общия характер
на българо-югославските отношения, като главните спорни въпроси между
двете държави остават открити.
След Пиротските споразумения продължават опитите да се нормализират българо-югославските отношения. След изборите от лятото на 1931 г. в
България идва на власт правителството на Народния блок, което управлява до
преврата от 19 май 1934 г. В началото на 30-те години на XX век обстановката
постепенно се изменя, а българо-югославското сближение става политика на
управляващите среди както в Югославия, така и в България.
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ТУРСКИ ИСТОРИЦИ И ДРУГИ ЧУЖДИ АВТОРИ –
ФАЛШИФИКАТОРИ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
Стоян Танев
TURKISH HISTORIANS AND OTHER FOREIGN
AUTHORS – COUNTERFEITERS
OF BULGARIAN HISTORY
Stoyan Tanev
The author of this academic article makes a critical analysis of counterfeits of important issues of Bulgarian history in the writings of Turkish historians and other foreign
authors. Documentary volumes, original archival documents, newspapers, statistical data,
information from the Internet as well as old and new scholarly studies were used by the
author for the elaboration of his research. Anti-Bulgarian lies and propaganda of some
Turkish pseudo-scholars, such as Prof Ilker Alp and Prof Hussein Memişoğlu, about “ethnic cleansing” and “genocide” in Bulgaria against Turks and other Muslim communities,
particularly during the so called “regenerative process”, were disproved on the basis of
this solid documentary and historiographical information. With specific facts and logical
arguments were disproved both irrational and adventurous decision for the creation of united Bulgarian nation, along with the “regenerative process”, and the emotional decision of
Bulgarian Parliament to recognize the forced change of Turkish names with Bulgarian once
as a form of ethnic cleansing. The author has critical attitude towards the anti-historical
thesis of Dutch Prof M. Kiel and provocative pro-Turkish suggestions of some Bulgarian
ethnologists and historians that Bulgarian Christians accepted the Islam in the Ottoman
Empire entirely voluntary.

Към историческото минало и съвременното състояние на мюсюлманските религиозни общности в България проявяват подчертан интерес освен
български учени, и изследователи от Република Турция. Научната литература
за турците и за българите мохамедани в България, отпечатана в Република
Турция, обаче е лишена от оригинална българска архивно-документална информация. Това е най-голямата ѝ слабост. Поради тази съществена причина
във всички трудове за българските турци и за другите мюсюлмани се забелязват непълноти, пропуски, неточности, недостатъчно научнообосновани
анализи, изводи и заключения, или текстове с преобладаващи тенденциозни антибългарски твърдения и внушения. В книгите за турците и за другите
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мюсюлмани в нашата обща държава, публикувани от турски издателства в
Анкара, Истанбул и в други подобни големи градове на Република Турция,
се прокарват явно или завоалирано стратегическите цели на външната политика и пропаганда на съвременната турска държава спрямо Балканите, и поконкретно към България. Тези цели за изолиране и откъсване на турците, българите мохамедани и останалите мюсюлмани (цигани, татари, черкези и др.)
от българската държава, от преобладаващата българска национална общност
и приобщаването им към турската нация и държава се обслужват с най-голям
успех от онези турски автори, които в своите книги фалшифицират с цинична
наглост политиката на българската държава по отношение на турското население и на всички мюсюлмани в България.
Авторът на тази статия разкрива въз основа на документални източници, научни аргументи и конкретни факти безцеремонните лъжи, измислици и
клевети на турските историци професор д-р Илкер Алп и професор д-р Хюсеин Мемишоглу, опровергава техните фалшификации на актуални проблеми
на българската история и ги разобличава като псевдоучени манипулатори на
българските мюсюлмани, чиято родина е България. Направена е пестелива
научна критика на митологемите на холандския османист Махиел Кийл за
„цивилизованата“ и „толерантната“ политика на османската власт към българите в пределите на Османската империя.
Турският учен д-р Илкер Алп е роден в Скопие, Югославия, през 1953 г.
Завършва основно, средно и висше образование в Охрид. През 1974 г. пристига в Турция. Научната му кариера започва в Анкарския университет от 1983 г.
като асистент в Института по турска история и реформи. През 1985 г. получава докторска степен с изследването „Българските зверства през Балканските
войни (1912 – 1913)“. Неговите публикации са в областта на турската културна
история и за турците на Балканите. Професионалното му развитие и израстване продължава в Одрин, където е професор в Тракийския университет. През
1988 г. той публикува сборник със заглавие Bulgarian Atrocities. Documents
and Photographs („Българските зверства. Документи и снимки“), отпечатан на
английски език в издателство Rustem – Лондон. Същата година тази книга е
публикувана в Никозия и Истанбул. През 1990 г. в Анкара е издадена още една
негова книга на турски език, озаглавена Belge ve Fotograflarla Bilgar mezalimi
(1878 – 1989), „Документи и снимки за българските зверства (1878 – 1989)“.
Фалшификациите на Илкер Алп започват още в предговора на първата
му книга с обявяването на българите мохамедани (т.нар. помаци) за турци и
продължават с лъжите за „избити турци“ през 70-те години на ХХ век при
смяната на имената, подкрепени с измислени от него „документи“ и „фотографии“. Да конкретизираме тези лъжи на съответните страници:
> На с. 140 има карта с текст: Български самолети са разпръснали отровен газ над оградените със знак + райони, убивайки от 8 до 10 хиляди турци в периода 18 – 20 юни 1972 г.
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> На с. 149. Текст под снимка: Избити деца до язовир „Доспат“ на
18 март 1972 г. Поименно Низаметин Хафиз, Реджеп Тахир, Абдула Начь,
Мехмет Молла Али, Шукри Абрахим, Халил Черкез, Решид Картаоглу, Салих
Чафер и Хасан Дервишоглу от Доспат.
> На с. 152. Текст под снимка: През март 1972 г. са избити турски деца
от началното училище в с. Надарча, Смоленско, от 21. полк.
> На с. 153. Текст под снимка: Барутин, историческо турско село, преди да бъде разрушено от червените варвари 85% от населението е изклано в
продължение на 4-5 дни в периода 14 – 18 март 1972 г.“.
> На с. 156. Текст под снимка: Трупове на хиляди турци, избити с отровен газ от Банско, Разлог, Белица, Якоруда, Самоков, Чепен и Бабяк.
> На с. 159. Текст под снимка: С. Мугла, Смолянско, атакувано от 21.
пехотен полк на 14 март 1972 г., разгромено, а жителите избити без разлика на пол.
> На с. 160. Текст под снимка: 1850 трупа (на турци) са поединично
избити и хвърлени в язовир Доспат.
> На с. 163. Текст под снимка на с. Годешево: Атакувано от 39. пехотен полк от Неврокоп на 15 март 1972 г. и отново през май и юни, стотици
турци са избити.
В цитираните и в други текстове от книгата на Илкер Алп цялото население в Родопите и в други големи региони на България е обявено за турско.
Освен българите мохамедани, представени от него за родопски турци, наричайки ги турски народ, турско население, а техните села турски села, той
защитава фалшивата теза за наличието на турско национално малцинство в
България. Този турски автор пише за турски национален и ислямски регион
в Пиринска Македония, Делиормана, Добруджа и Видин, включвайки в тази
голяма българска територия българите мохамедани и другите мюсюлмански
групи, без българите, защото според него в тези големи региони няма българи. Истината е, че в България няма турско национално малцинство, няма
и други национални малцинства, тъй като българската държава от 1879 г. до
ден днешен никога не е завладявала нито е присъединявала чужда територия
с инородно население от съседните балкански национални държави, включително и от Турция, към своята държавна територия. Истината е, че в посочените от Илкер Алп региони освен турци живеят от векове българи християни
и българи мохамедани като тяхна еднородна етническа съставка, а също гагаузи, цигани, евреи, арменци, власи и други етнически групи. Неговите лъжи
се допълват и със злостни клевети към българските власти, обвинявайки ги
за извършени зверства над турците в Родопите чрез държавна политика на
расизъм, тероризъм и геноцид в края на 60-те и началото на 70-те години на
ХХ век. Цитираните текстове на посочените страници в книгата на турския
историк Илкер Алп за „чудовищните злодеяния“ на българските власти при
смяната на имената на българските „турци“, каквито според него са българите мохамедани, всъщност са една чудовищна фалшификация на българската
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държавна политика по отношение на тези наши сънародници и тенденциозна
манипулация на тяхното религиозно съзнание в пълно съответствие със стратегическата цел на турската държава те да бъдат превърнати в турци в своята
родина България1. Тези клеветнически обвинения са абсолютна злонамерена
измислица, тъй като през периода 1968 – 1972 г. не е сменено името на нито
един турчин в България. Истината е, че тогава продължава смяната на арабско-османските имена на българите мохамедани с български имена.
Споменатият турски автор подминава истината за положените специални грижи на българската държава за турското население, за българите мохамедани, за всички мюсюлмани в Родопите и в другите региони на България.
Тяхното икономическо положение и материално състояние значително се подобрява тъкмо през 60-те и 70-те години на ХХ век. Те преживяват социален,
образователен и културен подем2. Тази позитивна констатация за нормалния
живот на турците в социалистическа България е вярна, но не е достатъчна за
разобличаването на чудовищното обвинение, отправено от Илкер Алп към
българската държава. Наистина ли българската държава прилага политика на
„тероризъм“ и „геноцид“ към българските турци? Отговор на този въпрос ще
потърсим и намерим в научни трудове на български и западноевропейски историци, чиито изследвания за турското население в България са направени
върху основата на оригинална архивна документация и статистическа информация, а също и в разкриване на истината чрез използване и на други нови
архивни документи.
Политиката на българските правителства за подпомагане на турците и
на другите мюсюлмани в България започва още в първите следвоенни години,
когато с трудовите усилия на мнозинството от българския народ и с участието на българските мюсюлмани се осъществява възстановяване на народното
стопанство и се извършват необходими за обществото икономически реформи. Доцент д-р Ибрахим Ялъмов, автор на научната монография История
на турската общност в България, въз основа на документални източници
потвърждава българската държавна политика за оказване помощ на хиляди
турски семейства в отечественофронтовска България. По силата на приетия
на 12 септември 1946 г. от Народното събрание Закон за трудовата поземлена собственост върху обработваемата земя от създадения Държавен поземлен
фонд до края на 1948 г. са оземлени 25 000 турски семейства, а на 20 000 са
раздадени дворни места. През 1945 и 1946 г. са отменени дискриминационните членове в Закона за многодетните семейства и в Закона за земеделските
пенсии. С промените в тези закони са отпуснати 210 000 000 лева за 3500
Аlp, I. Bulgarian Atrocities. Documents and Photographs. London, 1988, p. 137, 245.
Стоянов, В. Турското население в България между полюсите на етническата политика. С., 1998, 118–124, 127; Ялъмов, Иб. История на турската общност в
България. С., 2002, 319–320, 322, 380; Цокова, П. Начало на регионалната политика в
Южна България (60-те и 70-те години на ХХ век). – История, 2012, 3, 247–256.
1
2
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многодетни турски семейства, а 30 000 селяни турци, които до юни 1946 г. са
лишени от правото на пенсия, вече получават пенсии 3.
За преодоляването на социално-икономическата изостаналост на районите с преобладаващо турско население българското правителство приема няколко постановления. С изпълнението на 38-мо постановление на Министерския съвет на Народна република България от 1948 г. се подобряват
поминъкът и битът на мюсюлманското население в Родопския, Пиринския
и Странджанския край. В началото на 1951 г. българското правителство издава специално 236-о постановление за ускорено икономическо развитие на
Лудогорието и Добруджа, където също живее компактно турско население.
С предимство се разгръща хидроенергийно, промишлено, транспортно и комунално-битово строителство в Южна България. С влагане на инвестиции
се изграждат производствени мощности в рудодобивната промишленост и в
цветната металургия. В Кърджали е построен оловно-цинков завод и други
индустриални обекти. През 70-те години на ХХ век в големите селища на
Смолянски окръг са построени дванадесет нови завода. Капиталовложенията
за индустрията са насочени към изграждане на производствени предприятия
на химическата, машиностроителната, дърводобивната, текстилната и хранително-вкусовата промишленост. Макар и с по-бавни темпове, се извършва
модернизация и на селското стопанство. Държавната регионална политика в
Кърджалийски, Смолянски и Благоевградски окръг, а също и в Североизточна
България, се отличава с подобряване на инфраструктурата и комуникациите в селата, с тяхното електрифициране, водоснабдяване и благоустрояване,
с осигуряването на автоматични телефонни връзки, пощенски и търговски
услуги, на достъп до национални радио- и телевизионни програми и локални кинопрожекции. В социален план за турското население е осигурено безплатно здравеопазване и образование. Целенасочената държавна регионална
икономическа и социална политика, осъществявана през периода от 1950 до
1980 г., открива реални възможности за постоянна трудова заетост на турското население. Политика, която повишава и неговото жизнено равнище. През
този период Република Турция преживява тежки икономически трудности,
съпроводени с остри политически и социални сблъсъци. През тези три десетилетия доходите на българските турци са стабилни и по-високи от дохоДържавен вестник, бр. 113, 18 май 1945 г.; Ялъмов, Иб. История на турската общност, 297–298, 356; Пети конгрес на Българската комунистическа партия,
18 – 25 декември 1948 г., стенографски протокол, част І, София, 1949. Изказване на
Билял Гурмазов, делегат от Разград, 493–494. Вж. също Архив на МВР, ф. 37, оп. 1,
а.е. 203, л. 5; Чичовска, В. Политиката срещу просветната традиция. С., 1995,
с. 168; Хаков, Дж. Изселническата съдба на българските турци. – В: Изследвания в
чест на 80-годишнината на проф. Кръстьо Манчев. С., 2006, с. 459; Калинова, Е.
Българо-турските отношения от 20-те до края на 50-те години – в търсене на верния
тон. – В: Общите граници на разбирателството. България и Турция партньори в ХХІ
век. Съставител д-р Дарина Петрова. С., 2009, с. 87.
3
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дите на изселилите се техни родственици в Турция, много от които бедстват.
Доходите на всички български мюсюлмани са сигурни и това естествено ги
приобщава към тяхната родина България4.
За опровержение на клеветническите твърдения на Илкер Алп за „расизъм“, „тероризъм“ и „геноцид“ на българската държава спрямо турското население и другите мюсюлмани в Народна република България през 60-те и 70-те
години на ХХ век и за разобличаването му като фалшификатор на съвременната българска история се налага да разкрием политиката на нашата държава
за формиране на турската интелигенция в България чрез и в образованието,
науката, културата и изкуството. Несъмнено икономическата и социалната
политика на българската държава по отношение на българските турци им гарантира материално благополучие, социална сигурност и самочувствието на
пълноценни български граждани.
Турското население в Царство България е с нисък образователен статус – 85,5 на сто от това население е неграмотно5. В Народна република България е приета и се осъществява крупномащабна програма за ограмотяване
на българските турци. Неграмотността сред възрастните турци е ликвидирана
като труден и бавен процес през 70-те години на ХХ век. Българската държава
полага още по-големи грижи за младото турско поколение: поема финансовата
издръжка на частните турски училища, откриват се нови начални и основни
турски училища, прогимназии и гимназии, турски педагогически училища и
учителски институти, построени са нови общежития, пансиони и интернати,
осигурени са стипендии за бедните турски ученици и студенти. През учебната
1957 – 1958 г. функционират 1156 начални и основни училища, в които учат
105 000 ученици, а в средните училища учат 6337 турски младежи и девойки.
Започва подготовката на учителски кадри за турските училища. През 1947 г. са
приети без конкурсни изпити определен брой студенти в учителските институти в Шумен, Бургас и Пловдив. В началото на 50-те години на ХХ век са приети по документи без конкурсен изпит в Софийския университет и в други висши институти в различни специалности общо 400 турци, 30 от които се учат в
Азербайджан и в други съветски републики. Всички студенти турци и туркини
ползват привилегия при постъпването им в системата на висшето образование.
Всички са настанени в студентски общежития и са осигурени със стипендии.
Ялъмов, Иб. История на турската общност, с. 298, 320, 357, 380; Цокова,
П. Начало на регионалната политика, с. 245, 248–261; Стаменова, Ж. Етносоциални
аспекти на бита в Източните Родопи през 70-те и 80-те години. Перник, 1995, с.
8, 34, 36, 223–224, 226; Минков, И. Съвременното родопско жилище. С., 1996, 12–
15; Стоянов, В. Турското население, с. 121; Зикулов, В. Военното разузнаване на
България и Студената война. С., 2005, 532–533; Вж. също Архив на МВР, ф. 37, оп.
1, а.е. 203, л. 5.
5
Статистически годишникъ на Царство България, година ХХХ, С., 1938, с. 36;
Бюксеншютц, Ул. Малцинствената политика на БКП към евреи, роми, помаци и
турци 1944 – 1989. С., 2000, с. 115, 159.
4
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Специална привилегия ползва Ахмед Доган. Той има огромно желание да завърши висше философско образование в Софийския университет „Климент
Охридски“. През лятото на 1976 г. се явява на кандидатстудентски изпит в СУ,
но на изпита по история на България получава слаба оценка, а по български
език и литература добър 4,25. С тези резултати от кандидатстудентските изпити може да бъде класиран само в специалността „Българска филология“ във
ВПИ – Шумен или във Великотърновския университет. По това време Ахмед
Исмаилов Ахмедов (Ахмед Доган) вече е вербуван с негово съгласие за агент
на Държавна сигурност с името „Сергей“. По предложение и настояване на
висши служители на ДС молбата на Ахмед Доган да бъде приет за студент
във ВПИ – Шумен е удовлетворена с писмена резолюция на Начо Папазов,
председател на КНТПВО. На 23 декември 1976 г. той вече е студент в специалност „Българска филология“ в Шуменския висш педагогически институт.
През учебната 1977 – 1978 г. като студент във втори курс в този институт прави
опит да се премести в Софийския университет, специалност „Философия“, но
ректорът на института доц. Александър Витанов му отказва. Тогава с личното
разпореждане на генерал Петър Стоянов, началник на Шесто управление на
Държавна сигурност, с непосредственото съдействие на висши офицери на ДС
и на Окръжния комитет на БКП в Шумен през октомври 1978 г. със съгласието
на ректора на ВПИ – Шумен Ахмед Доган напуска института и е записан без
конкурсен изпит за студент по философия в Софийския университет. Няколко
месеца по-късно сам си избира новото агентурно име Сава. Като агент той е
стипендиант на ДС и получава допълнително парични суми от неговите водещи офицери. На 14 март 1985 г. преименуваният Меди Доганов, тоест Ахмед
Доган, защитава дисертация и придобива научната степен „кандидат на философските науки“, сега „доктор по философия“. Ахмед Доган е знакова личност
на българския преход и затова е необходимо да му се отдели специално внимание. Като политик, „изявен ерудит“ в други научни области, лидер на ДПС
и депутат вече 25 години той се ползва с още по-големи привилегии, но вече
без съдействието на ДС. За разлика от студентите турци, сред които е и Ахмед
Доган, младите българи са приемани за студенти след успешно издържан конкурсен изпит и са принудени да живеят в частни квартири на свободен наем.
Впрочем, очевидно е, че младите български турци ползват гарантираните им
от българската конституция образователни права, а в сравнение със студентите
българи те имат и привилегирован статус. През 50-те и 60-те години на ХХ
век започва формирането на турска педагогическа, селскостопанска, медицинска, техническа, научна и художественотворческа интелигенция. През тези две
десетилетия и в следващите години турската художественотворческа интелигенция създава своя етнолитература, етнопоезия, етнокултура и етноизкуство,
като дава своя принос в развитието и на българския духовнокултурен живот.6
Ялъмов, Иб. История на турската общност, 312–319, 334–335, 356–357;
Маринова-Христиди, Р. Българското образование между съветизацията и тради6
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Повишаването на образователното и културното равнище на турското
население в България от втората половина на 40-те и през 50-те години на ХХ
век става предимно с ползването на турски език. Незнанието на български
език или недостатъчното му използване от младите турци и туркини започва
да затруднява професионалната и социалната им реализация в българското
общество. Освен това толерирането и подчертаването на културно-религиозните особености на турското население неизбежно довежда до неговото
затваряне, обособяване и отчуждаване от преобладаващата българска национална общност. Затова е решено от учебната 1958 – 1959 г. обучението на
младите турци и туркини в средните и висшите училища и институтите за
подготовка на учители да се осъществява на български език, а турският да се
изучава като учебен предмет факултативно. През следващата година е въведено задължително обучение на български език за турските деца в началните и
прогимназиалните училища. Майчиният турски език се изучава като отделен
учебен предмет до осми клас. Сливането на турските и българските училища
дава положителни резултати – подобрява се тяхната материална база и професионалната подготовка на учителите. Усвояването на българския език и по-кацията 1948 – 1959. С., 2006, 83–89, 93, 99, 102, 112, 139, 141–142, 156, 157, 212,
215–216; Баев, Й., Н. Котев. Изселническият въпрос в българо-турските отношения
след Втората световна война. І част. – Международни отношения, 1994, 1, 25–26;
Архив на МВР, ф. 37, оп. 1, а.е. 203, л. 4, 5. За политиката на българската социалистическа държава в образованието, културата и изкуството сред турското население през
разглеждания период по-подробно – вж. Марков, Ю. Борбата на БКП за ликвидиране
неграмотността сред турското население в България 9.ІХ.1944 – 1953 г. – ИИИБКП, Т.
21, 1969, 147–172; Развитие на образованието сред турското население в България. –
Исторически преглед, 1971, 1, 69–78; Монов, Цв. Просветното дело сред българите с
мохамеданска вяра в Родопския край в годините на народната власт (1944 – 1968). – В:
Родопски сборник. Т. 3. С., 1972, 9–52; Социалистически преобразования в Родопския
край (1944 – 1974). – Исторически преглед, 1974, 4–5, 121–139; Развитие и дейност
на народните читалища, кината, музеите и другите културни институции в Родопския
край (1944 – 1973). – В: Родопски сборник. Т. 4. С., 1976, 7–44; Икономически и социални изменения в Родопския край (1944 – 1977). – В: Родопски сборник. Т. 5. С., 1983,
5–40; Родопският край – обновен и преуспяващ. С., 1985; Бейтулов, М. Животът на
населението от турски произход в НРБ. С., 1975; Тахиров, Ш. Българските турци
по пътя на социализма. С., 1979; Етнокултурни процеси сред българските турци. –
Българска етнография, 1980, 4, 3–15; Трифонов, Ст. Мюсюлманите в политиката на
българската държава. – В: Страници от българската история. Събития, размисли,
личности. Т. 2. С., 1993, с. 211, 213; Стоянов, В. Турското население, 118–121, 124,
152; Бюксеншютц, Ул. Малцинствената политика, 115–116, 157–168; Божков, В.
Заплахата настъпва. Записки на контраразузнавач по турска линия. С., 2006, 263–
265; Стоянов, П. Шесто управление: моята истина. Т. 2. С., 2008, 24–27; Биков, Т.
Досието на Доган. С., 2009, с. 150, 166–174, 178–182, 185–187, 336; Мантарлиев, Й.
Общини и просвета в България (1944 – 1959 г.). Благоевград, 2011, 213–220; Ангелов,
В. Ахмед Доган. Документална биография 1954 – 1990. С., 2011, с. 100, 103.
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чественото обучение на младите турци и туркини позволява още през 1962 г.
и в следващите години двойно повече турски младежи и девойки да продължат образованието си в техникуми, гимназии и различни висши училища. Немалко от родителите турци осъзнават, че по-добри и реални перспективи за
професионална реализация на техните деца създава пълноценното ползване
на български език. Те сами настояват пред Министерството на просветата за
сливането на българските и турските училища7. Тези родители трезво преценяват, че техните деца ще научат турски език от майка си, но те ще живеят в България и ще имат равни условия за развитие само ако знаят добре
български език. А. Еминов като учен социолог, български турчин емигрант
в САЩ, също обективно преценява, че разпускането на турските училища и
обединяването им с българските става по желание и на самите турци. Според
тях слабото владеене на български език от младите турци и туркини означава по-малки или никакви възможности за професионална кариера8. Немският
изследовател Улрих Бюксеншютц също отбелязва, че от 1957 г. се въвеждат
квоти за прием на турци и българи мохамедани с ползване на предимство, но
вече с полагане на изпит9. Освен това родителите турци разбират, че българското общество не би се съгласило системата на привилегии за техните синове и дъщери да се прилага и занапред, тоест те да бъдат записвани за студенти
по документи, без приемен конкурсен изпит. Тази система на привилегии по
етнически признак е несправедлива. Нейното продължаване несъмнено ще
предизвиква недоволство сред българските семейства, което ще започне да
влошава отношенията между българи и турци.
Използваната в тази статия научна информация от български, западноевропейски и други чуждестранни учени като доказателство за подобряване
на икономическото положение и материалното благосъстояние на българските турци, за повишаване на тяхното образователно и културно равнище
в Народна република България е в абсолютен контраст с лъжите и клеветите
на Илкер Алп за прилаган физически, материален и духовен „геноцид“ от
българската държава към живеещото на нейна територия турско население.
Добросъвестните български и чуждестранни изследователи, които вече имат
публикации върху българската национална и регионална икономическа, социална, образователна и културна политика спрямо турската етническа общност в България, публикации, основани на солидна архивна документация, са
длъжни да разобличат Илкер Алп като фалшификатор на близкото минало на
Михайлов, Ст. Възрожденският процес в България. С., 1992, 252–253;
Калинова, Е., И. Баева. Българската държава и турската етническа общност в страната
(средата на 30-те – началото на 90-те години на ХХ век). – Във: Възродителният процес. Българската държава и българските турци (средата на 30-те – началото на 90те години на ХХ век). Т. 1. С., 2009, 20–24; ДА – Шумен, ф. 1201, оп. 1, а.е. 7, л. 26, 27.
8
Eminov, A. The Education of Turkish Speakers in Bulgaria. – Etnic Grups, 5, 1983,
3, p. 137; Зикулов, В. Военното разузнаване, 2005, с. 533.
9
Бюксеншютц, Ул. Малцинствената политика, 161–162.
7
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турците в социалистическа България, като псевдоучен с професорско звание
и научна степен, който манипулира и провокира общественото мнение в Република България, в Република Турция и в Европа.
Илкер Алп и други турски псевдоучени не дават информация на българските турци за нерешените проблеми в икономиката, социалната сфера,
образованието и културата в Република Турция през 50-те – 70-те години на
ХХ век. Турците в България получават обаче неофициална информация за
бедственото положение на огромен брой турци в Република Турция от свои
близки и приятели изселници от България. През 1950 г. в Истанбул е издадена
книгата на селския учител Махмут Макал. В предговора Яшар Наби пише, че
тази книга трябва да се чете като обвинителен акт, който цели издигането на
турското село и извоюване човешките права на турския селянин. Авторът наблюдава и споделя с читателите тревогата си от бедността на турските селски
семейства и от техния примитивен бит. От турците, които идват в България от
Турция, от тази и от други книги на турски автори или от различни източници
на информация българските турци научават, че там, в Турция, стотици хиляди
турски семейства в селата са лишени или притежават недостатъчно обработваема земя. В съседна Турция нейните граждани нямат право на безплатна
медицинска помощ. Поради голямата и постоянна безработица голям брой
бедни турци от села и градове емегрират в Германската федерална република,
за да търсят препитание и професионална реализация. Известният в своята
родина турски журналист Четин Алтан пише във в. Akşam от 10 и 12 октомври 1970 г., че в Турция безработните са 7 милиона човека, на работа в западните страни са 450 хиляди турци, а други 750 хиляди души чакат да заминат
на работа в чужбина. По същото време в България няма безработни българи
и турци. Той изтъква успехите на България в електрификацията на страната в
началото на 70-те години на ХХ век, в която няма село без електрически ток,
докато в Турция 25 милиона човека живеят без електричество. Същият автор уведомява читателите на този вестник в Република Турция, че в България
само 1 на сто от нейните граждани, предимно цигани, са неграмотни, докато в
Турция неграмотните през 1970 г. са 50 на сто от населението. Ако се върнем
четири десетилетия назад във времето, през 1928 г. по признанието на авторитетния турски държавник Мустафа Кемал Ататюрк, 90 процента от тогавашните жители на Република Турция са неграмотни. Според официални данни,
оповестени в Статистически годишник на ООН, около 70 на сто от населението в Република Турция през 1950 г. е неграмотно, а по данни, публикувани от
турското правителство, в края на 50-те години на ХХ век около 60 на сто от
населението на Турция все още е неграмотно. Турският професор Сабри Есат
Сиевузил пише на 29 септември 1952 г. във вестник „Йени Сабах“: По отношение на просветата ние сме най-назадничавото общество в културния
свят. За лошото състояние на образователната система в Турция съобщава на
своите читатели на 11 ноември 1959 г. турският вестник „Ени гюн“: В Турция
60 на сто от населението е неграмотно. От три и половин милиона деца
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повече от един милион не учат. В страната не достигат 17 хиляди училищни
сгради. През лятото на 1961 г. България е посетена от председателя на турската комисия за настаняване на преселниците Nevzat Karagil. Той е изненадан от
високото равнище на българското образование. У нас, признава той, в 17 000
села няма училища, а 1 500 000 деца са лишени от образование... Ако нашите
села са изостанали от югославските с 30 години, то от вашите са назад 100
години. В Република Турция 17 000 села нямат училища, особено в източните
и югоизточните региони на страната. В тези региони едва 55 на сто от децата
са обхванати в училищата. Броят на преподавателите в Турция в края на 50-те
години на ХХ век е 48 000, от които 15 000 нямат специална педагогическа
подготовка. Поради недостига на педагогически кадри някои учители работят
на три, а често пъти и на четири смени. Учителските заплати са ниски. Положението на турските учители се влошава и поради това, че повечето от тях не
са записани в кадровия състав на Министерството на националната просвета.
И заради това са лишени от възможността да получават пенсия10.
През втората половина на 40-те години на ХХ век ислямската религия
отново прониква в системата на светското образование на Република Турция.
През 1946 и 1947 г. са уволнени около 570 преподаватели, които отстояват
светския характер на турското образование. С правителствени разпоредби тази „чистка“ е съпроводена с възобновяване дейността на религиозни
училища, ръководени от непросветени и невежи ходжи. В селските училища навлизат хиляди ходжи, които се подготвят във възстановените училища
за имами и ходжи. Към 1960 г. в Турция съществува „60-хилядна армия“ от
религиозни учители и служители, чието образователно ниво е доста ниско.
Правителството е принудено да признае, че от тях само 5191 имат завършено
начално образование. Турската образователна система страда от хронически
недостиг на педагогически кадри. През 1950 г. в Република Турция има 21 775
начални училища с 52 919 учители. За нормалното състояние и развитие на
учебния процес в цялата страна са необходими още 20 000 учители. По това
време недостигът от преподаватели за различните образователни степени възлиза на 60 000 души. Поради тази причина в много от училищата в страната
Statistical Yearbooks, Annuaire Statistique, 1956, New York, 1956, p. 578;
Архив на МВР, ф. 37, оп. 1, а.е. 203, л. 6; Маринова-Христиди, Р. Българското образование, 271–275; Макал, М. Нашето село. (Записки на един селски учител). С.,
1951, с. 5, 34, 77, 94, 135–140, 160, 167, 175; Симеонов, Ст. Писма от Турция. С.,
1990, с. 5, 8, 14, 37, 47, 51, 61–62, 80, 100; Арнольдов, А. И. Социализм и культура.
Культурная революция в европейских странах народной демократии. Москва, 1962,
с. 136; Тахиров, Ш. Българските турци, с. 59; Karpat, K. Structural Change, Historical
Stages of Modernization, and the Role of Social Groups in Turkish Politics. – In: Social
Change and politics in Turkey. A structural-historical analysis., Leiden E., J. Brill, 1973,
67–68; Хаков, Дж. Ататюрк, Република Турция и Балканите. – В: Турция, Балканите,
Европа. История и култура. С., 2003, с. 23; История на съвременна Турция. С., 2008,
с. 223; Турция, 2008, с. 353, 458–459, 516–519.
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няма учебен процес, а други се закриват. Много от училищните сгради са в
лошо състояние, което се обяснява от министъра на националната просвета
през 1953 г. Т. Илери с недостатъчното държавно финансиране. Според него
за ремонта на старите училищни сгради и за изграждането на нови са необходими около 500 млн. турски лири, а са предвидени едва 230 000 000. С
развитието на педагогическото образование общият брой на учителите към
края на 40-те години е над 30 000, а през 1960 г. се увеличава от 30 000 на 56
000. Въпреки това относително нарастване на броя на учителите в официален
документ на Комисията за национална просвета е посочено, че за 40 000 села
са необходими 71 000 учители. В сравнение с другите професионални слоеве на турската интелигенция учителството е преобладаващата група, особено
в селските региони. Учителската интелигенция в Република Турция обаче е
принудена да работи при много трудни условия на отстъпление от духа на
просветните и културните кемалийски реформи и при настъплението на религиозния консерватизъм и фанатизъм в учебния процес и в гражданския живот.
Поради обективни икономически, политически и социални причини тя не успява да се превърне в достатъчно действен субективен фактор за издигане на
образователното и културното равнище на турското общество, да „запълни“
пропастта между „двете Турции“ – на образования държавен елит и на безпросветния народ11.
Илкер Алп проявява научен интерес към турската културна история и
към историята на турците на Балканите. За него и за всеки друг историк, който изследва проблеми на културата и изкуството на турския народ и на всеки
друг народ, би трябвало да е известно, че култура, литература, изкуство се
създават, развиват и обогатяват само при рационално осъществявана държавна политика за постоянно и успешно функционираща система на национално
образование. При това националното образование следва да бъде гарантирано
и достъпно за всички граждани на държавата независимо от техния етнически
произход и от религиозната им принадлежност. Само при такава образователна политика на държавата става възможно формирането както на преобладаващата национална интелигенция, така и на интелигенцията на етническите
общности и групи. Съпоставителният научен анализ на държавната просветна и културна политика в Народна република България и в Република Турция
през периода 1946 – 1970 г. показва значително повишаване на образователното и културното равнище на българските турци и пагубно изоставане в развитието на образователното дело сред турското население в самата Турция.
Правя този научнообоснован извод с използване на архивни документи и друMango, A. Turkey. London, 1955, p. 124; Eren, N. Turk – Today and Tomorrow.
An Experiment in Westernization. Praeger, 1963, 192–193; Kazamias, A. Education and
Quest for Modernity in Turkey. London, 1966, 189–190; Бибина, Й. Ролята на турската
интелигенция в културната политика (1945 – 1960). – В: Култура и общество. Т. 2. С.,
1994, 89–91, 93–97.
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ги доказателства в научни изследвания на български, западноевропейски и
турски автори, защото професор Илкер Алп би могъл, но не желае, да разкрива научната истина за живота на турците в България и в Турция.
Освен това на Илкер Алп и на всички други като него турски историци фалшификатори на историческото минало на българските турци следва да
бъде напомнено и изтъкнато, че след Освобождението на българския народ
през 1878 г. положението на турците в новоизградената Трета българска държава е уредено с мирните договори – Берлинския – 1878 г., Цариградския –
1909 г., договорите от 1913 и 1919 г., Анкарския – 1925 г. Турците и другите
мюсюлмани в България в духовно, административно и съдебно отношение
се управляват от Главно мюфтийство, мюфтийски наместничества и духовни
съдилища. Българската държава отделя от бюджета си парични средства, с
които поддържа джамиите и осигурява заплати на мюсюлманските духовници. През 1918 г. в Шумен е открито Държавно турско педагогическо училище
за подготовка на учители. За частните турски училища към джамиите има задължително държавно финансиране. Българските общински власти също отпускат финансови средства за образованието на турците в градовете с турско
население. Турците в Царство България имат право да издават свои вестници
и книги на турски език. За един по-продължителен период от време – от 1865
до 1985 г., в България са издавани 173 вестника и списания. Сред балканските
страни България е на първо място по броя на изданията на турски език. За
българските турци са достъпни вестници и литература, издавани в Турция.
Те имат няколко културнопросветни организации и спортни дружества. Обучението на турските деца в Царство България десетилетия наред се осъществява на турски език. В учебните програми и в учебниците се обръща повече
внимание на религиозното образование и възпитание, на изучаването на Корана и тълкуването на коранически текстове. Общообразователните предмети
са подценени в учебния процес. За българските турци са гарантирани от Търновската конституция и политическите им права. В българския парламент винаги има депутати турци и други мюсюлмани, избрани с листите на общобългарските политически партии. Тези права и свободи на турците и на другите
мюсюлмани, предоставени им от Княжество България и от Царство България
от 1878 до 1919 г., дават основание на британското Външно министерство да
даде висока положителна оценка на българската малцинствена политика: в
България е постигната завидна религиозна и междуетническа толерантност,
каквато липсва в другите държави в Югоизточна Европа12.
Simsir, B. The Turkish minority press in Bulgaria: Ist history and tragedy 1865 –
1985. Ankara, 1986, 3–44; Şimşir, B. Bulgaristan Turkleri (1878 – 1985). Ankara, 1986,
307–312; Родопски прегледъ, 1931, 5, 6, с. 144; Желязкова, А. Турци. – В: Общности
и идентичности в България. С., 1998, 383–386; Стоянов, В. Турското население,
66–74, 79, 83, 88; Турското население на България и официалната малцинствена политика (1878 – 1944). – В: Страници от българската история. Събития, размисли,
12
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След 9 септември 1944 г. до 1959 г. турското население в Народна република България според новата конституция на държавата от 1947 г. придобива
статут и на национално малцинство с още по-големи права и свободи, които са
превърнати и ползвани като привилегии. В продължение на 15 години чрез образованието, културата, изкуството, печата, радиото, устната пропаганда и пр.
у българските турци продължава по-нататъшното формиране и утвърждаване
на турското съзнание и самосъзнание, на тяхната етнокултурна идентичност.
В определена степен са накърнени религиозните им права поради осъществяваната политика на държавен атеизъм. Продължава обаче интензивният процес на формиране на светска турска интелигенция. През 50-те – 70-те години
на ХХ век хиляди турци в България членуват в управляващата тогава БКП, в
БЗНС като съуправляваща партия, а също и в масовите обществени организации. Десетки хиляди души от тази етнопартийна турска номенклатура заемат
ръководни държавно-партийни, административни и стопански длъжности13.
Политиката на българската държава за икономическа, политическа, образователна и духовнокултурна интеграция на турското население към преобладаващата българска национална общност в контекста на цялостната социалистическа модернизация на българското общество се осъществява по относително цивилизован начин докъм средата на 80-те години на ХХ век. Тази
политика дава добри резултати и тя е полезна както за българските турци, така
и за българската държава. Българските турци са измъкнати от предишната им
изостаналост, бедност и неграмотност. Те се радват на повишено материално
благосъстояние, на значително по-добър образователен и културен стандарт,
отколкото в досоциалистическия период. Българската държава разполага с
професионално подготвена турска етническа интелигенция с внушителна количествена и добра качествена характеристика. Тъкмо тази интелигенция е
необходим и много важен субективен фактор за по-нататъшното разгръщане и нормално протичане на модернизационните процеси в демографската,
икономическата, социалната, технологичната и духовнокултурната структура
на регионите с турско население. Турците в България изпреварват турците в
Република Турция в духовните сфери на образованието, културата, науката
и изкуството. Същевременно те запазват своята етнокултурна идентичност,
въпреки относителното ограничаване на религиозните им права.
личности. Т. 2. С., 1993, 196–197, 200, 203; Хаков, Дж. Българо-турските отношения и турското население в България. – В: Изследвания в чест на чл.-кор. професор
Страшимир Димитров. С., 2001, с. 696; Ялъмов, Иб. История на турската общност,
80–100, 130–142, 166, 181–191; Ролята на етническия модел в укрепването на националната идентичност. – В: Българските национализми и европейската интеграция.
Теоретична конференция. Национални интереси, национална идентичност, европейска интеграция. С., 2006, с. 184; За създаването и дейността на Държавното турско
педагогическо училище в Шумен по-подробно – вж. Ангелова, Р. Шуменското общество (1919 – 1944). Велико Търново, 2013, 262–266.
13
Желязкова, А. Турци, 386–387; Стоянов, В. Турското население, 121–122.

Турски историци и други чужди автори – фалшификатори на българската история

199

През 1973 г. турският външен министър Халюк Байюлкен е на официално посещение в Народна република България. Придружават го и турски
журналисти. Членовете на турската делегация начело с министъра и журналистите изявяват желание да посетят турски села и да разговарят с български
турци. Такава възможност им е предоставена. Завръщайки се в своята страна,
турският журналист Яшар Айсев публикува на 25 и 26 юли 1973 г. във в. Baris
статия в която четем: Впечатлението ни от тези разговори и срещи е следното: не се забелязва, че българските граждани турци са потискани; че се
намират в затруднено положение по отношение на поминъка, изхранването
и здравето. Не се забелязва натиск за смяна на имената и не се правят пречки при изпълнението на религиозните обреди. Нашите сънародници казаха:
„Новото поколение не посещава джамията. Във всеки случай това го налага
времето“. Истанбулският валия Вефа Пойраз гостува няколко пъти на Постоянното присъствие на БЗНС в Международния отдел с ръководител Ангел
Димитров. В една от срещите си с български турци той им казва: Правете
всичко възможно, за да поддържате доброто сътрудничество между двете
страни. Гостувайте ни, но пазете любовта си към родния край. Това, което
сте постигнали в български условия, не можем да ви го осигурим още много
години в Турция14. Тези публични признания на турския журналист и на турския висш държавен служител за благосклонното и толерантното отношение
на българската държава към турците в България в още по-голяма степен опровергават клеветническите инсинуации на Илкер Алп за прилагане на „терор“
и „геноцид“ над турското население в нашата страна.
Българската държавна политика за нормална и естествена интеграция
на турското население към преобладаващата българска национална общност,
и в същото време на запазване на неговата етнокултурна идентичност продължава 105 години – от 1879 до 1984 г. Тази политика на поддържане на
добри отношения между българи и турци е прекъсвана или забавяна в определени периоди и при конкретни обстоятелства неизбежно и винаги в контекста на промените в българо-турските междудържавни отношения. Всъщност степента на приобщаване на турското население към българския народ
се предопределя предимно от политиката на българската държава към него,
но и от политиката на турската държава към това население. Повече от българските правителства провеждат добронамерена политика спрямо турците в
нашата обща родина. Правителството на БЗНС има подчертано положително
и грижовно отношение към турското население. То включва по-голям брой
представители на турската интелигенция в централната законодателна власт
като депутати, в местната изпълнителна власт като заместник-околийски управители и в съдебната власт като съдии и секретари на съдилища. По време
на земеделското правителство през учебната 1921 – 1922 г. броят на началТахиров, Ш. Българските турци по пътя, 64–65; Стоянов, В. Турското население, 173–174.
14
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ните училища се увеличава и достига 1673 (преди Балканската война те са
1200) с 58 577 ученици, а прогимназиите са 39 с 1928 ученици. В началото
на 20-те години на ХХ век се появяват турски печатници и издателства, нови
турски вестници, учебници и книги на турски език. По-късно, през 1933 г.
главният редактор на в. Halk sesi („Народен глас“) Ахмед Хилмисес пише:
Ние познаваме само един държавник, който ни третира като ...равни граждани на общото ни отечество – Ал. Стамболийски15. Още по-добронамерена
е политиката на правителствата на Отечествения фронт и на правителствата
на БКП с участието на БЗНС към турското население в Народна република
България, особено за времето от 9 септември 1944 г. до края на 50-те години
на ХХ век, когато, както вече бе доказано с много факти и конкретни данни от
архивна документация, ползването на социални, трудови, културни и в найголяма степен на образователни права се превръща в привилегии за турското
население16.
Не всички правителства на България осъществяват държавна политика
на хуманно отношение към българските турци. В периода между двете световни войни това са онези български правителства, които идват на власт с държавен преврат. Правителството на Александър Цанков прилага политическо
насилие към всички български граждани с леви и демократични убеждения,
към комунисти и сдружени земеделци, сред които има и турци. Под предлог,
че в страната преобладава обстановка на нестабилност и несигурност, правителството започва да ограничава и дори да отнема предоставените по време
на управлението на БЗНС права на турската етническа общност. Извършено
е посегателство върху политическите права на турската етническа общност.
След проведените парламентарни избори към края на 1923 г. в Народното събрание има само четирима турци депутати, докато при управлението на БЗНС
те са девет. Драстични ограничения са наложени върху образователните права
на турското население с приетия през 1924 г. Закон за народната просвета:
спиране на държавното финансиране на турските училища, закриване на много от тях, включително и закриването по-късно – през 1928 г., на единственото
Държавно турско педагогическо училище в Шумен. Броят на турските училища през втората половина на 20-те години е 920, през 1936 те са 605, а през
1944 г. турските училища са едва 367. Много учители турци са включени в
„черните списъци“ и са лишени от правото да преподават. Закрити са вестниците на БЗНС и на БКП на турски език за турското население. Сговористките
правителства и правителството на Народния блок позволяват създаването на
националистически организации на радикалната десница в Царство БългаЯлъмов, Иб. История на турската общност, с. 137, 270.
Стоянов, В. Турското население, с. 78, 96–102, 118–122; Ялъмов, Иб.
История на турската общност, 129–137, 267, 270; Калинова, Е. Насилието в политиката на българската държава към българските турци 30-те – 80-те години на ХХ
век. – История, 2004, 3, с. 52.
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рия – фашистки и профашистки формации – „Съюз на българските фашисти“,
Български народен съюз „Кубрат“, Съюз „Българска родна защита“, „Съюз
на българските национални легиони“, на прохитлеристката партия „Националсоциалистическа българска работническа партия“ и др. Членове на тези
формации организират преследването и малтретирането на леви и демократично настроени българи и турци. Те издигат лозунг „България за българите“.
В публичните си речи, в отпечатани статии и книги лидерите на споменатите
формации укоряват държавните органи в това, че „търпят в страната инородците да говорят на свой език...“. Специални фашистки групи безчинстват в
почти всички региони с компактно турско население – в Шуменска и Русенска област, в Кърджалийския край и другаде. Те преследват и тероризират
мирни граждани турци, извършват нападения върху турски училища, кафенета, джамии, оскверняват религиозни храмове на турското население, поругават турски гробища. След преврата на 19 май 1934 г. и установяването на
авторитарен режим в Царство България политическото насилие над турското
население придобива по-големи мащаби. В състава на ХХІV и ХХV Обикновено народно събрание няма нито един народен представител на турското
население. Българските турци са подложени освен на политическа изолация
от държавния живот на страната, и на административна, трудова, просветна,
културна и данъчна дискриминация, а в годините на Втората световна война
и на по-големи продоволствени ограничения17.
Дискриминационната политиката на Османската империя спрямо българите става политика на геноцид след погрома на техните въстания за национално освобождение. Десетки хиляди българи са убити или прогонени от
родните места, други са изпратени в затвори или продадени в робство. След
военното поражение и националната катастрофа на Царство България през
лятото на 1913 г. по данни на Международната анкетна комисия „Карнеги“ в
Източна Тракия са убити от редовната османска войска между 40 – 60 хиляди тракийски българи. Общо от Източна Тракия и Мала Азия през 1913 г. са
прогонени около 200 000 българи. Подобно на идеологията на паносманизма
според която всички народности в Османската империя са османи, конституцията на Република Турция от 1924 г. обявява всички поданици на турската
държава „без разлика на вяра и племе“ за турци. Върху основата на стратегическия принцип на турската държавна политика „Турция за турците“ се осъществява обезбългаряването на Източна Тракия. На опразнените от българи
и гърци земи са настанени мюсюлмани изселници от България и други балкански страни. Тази политика обяснява постоянното раздухване на изселниМемишев, Ю. Участието на българските турци в борбата против капитализма и фашизма 1919 – 1944, С., 1977, 119–126; Стоянов, В. Турското население, 86–91; Турците. – В: История на България. Т. 9. С., 2012, 551–553; Ялъмов, Иб.
История на турската общност, 153–157, 235–269; Величкова, Г. Пропаганда на
фашизма в България 1922 – 1934 г. С., 2002, с. 209.
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ческата психоза сред мюсюлманското население в България, съпроводена с
антибългарска кампания в турския печат. Турските правителства не признават
„другите“ на своя територия, но провеждат постоянна политика за разширяване на влиянието си върху т.нар. външни турци, т.е. за приобщаването на
българските мюсюлмани и тяхното настаняване в Република Турция, задължавайки ги да възприемат националната идеология и практика на кемализма.
През периода 1925 – 1930 г. турските власти от своя страна също провеждат
спрямо България враждебна националистическа и агресивна пантюркистка
политика, използвайки и българи мюсюлмани туркофили. Създаденият през
1925 г. в Одрин Турски национален комитет изпраща през посочения период
от територията на Република Турция или от гръцка територия шест въоръжени чети в Източнородопската област, за да наказват „провинили се“ българи
мохамедани, т.е. всички онези, които не са достатъчно покорни и проявяват
симпатии към българщината. Тези чети извършват обири и насилия, поддържат духа на турцизма и създават ядра за бъдещи действия сред местното ислямизирано население, поощряват емигрантските настроения сред това население, привличат българи мохамедани за агенти на турското разузнаване,
настояват за смесени бракове между българи мохамедани и турци, за да зачестяват случаите на използване на турския език в общуването между ислямизираните българи. От пролетта на 1930 г. в Кърджалийски окръг развива
нелегална дейност Кемалийски национален комитет, който с няколко турци
учители извършва тайна пропаганда сред турското население срещу българските власти. В резултат от тази и друга подобна пропаганда в много турски
училища в България не се преподават и изучават учебните предмети български език, география и история, а те следва да се изучават задължително според изискванията на Закона за народната просвета. При опит от страна на
българските училищни власти да наложат спазването на този закон и на наредбите за турските частни училища в тях се обявяват стачки, изгарят се български учебници, а в някои турски села са направени опити да се освободят от
българските учители. При отпразнуване на Деня на детето в Егри Дере (Ардино) със запяване на българския национален химн „Шуми Марица“ турските учители заедно с учениците турци демонстративно напускат училището.
Кемалийският турски комитет в Мастанли (Момчилград) алармира вестници
в Република Турция за прилаган „терор“ спрямо турското малцинство в България. По същото време в някои околии на Кърджалийски окръг се завръщат
от Турция изселили се семейства на български турци, което показва, че не
всички български турци като емигранти преселници са доволни от живота си
в Турция. За толерантното отношение на българската държава към турското
население в Царство България има и документални свидетелства. В доклад
на окръжния управител – Кърджали от 14 май 1930 г. е посочено, че турците
в Кърджалийски окръг са над 20 000 и се признава за наличието на отделни
инциденти и саморазправа между българи и турци, а също между българи и
българи, но досега не е отбелязан нито един случай да се упражнява от ко-
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гото и да било тормоз над мирното турско население в окръга. Българската
държавна власт винаги е гарантирала свободата на това население, от страна
на което са изказвани често пъти благодарности в печата или на национални
конгреси на негови организации в София18.
Несъмнено, турското население в Царство България е недоволно от политиката на българските правителства в периода 9 юни 1923 – 9 септември
1944 г. Тази политика на насилие обаче не е само срещу турците. От насилие
на държавни органи страдат българи, цигани, евреи, гърци и др. От политиката на правителствата на Отечествения фронт в първите следвоенни години и
от правителствата на социалистическа България също има недоволни турски
семейства, първоначално поради отнемане на едрата поземлена собственост
на богати турски селяни, национализацията на занаятчийски работилници на
заможни турци, допускане на насилие към селяни турци при коопериране на
земята, несъгласието на мъжете турци с гарантираните образователни, трудови и други права на жените туркини и включването им в обществения живот,
накърняване на религиозните чувства и права на турското население, ограничаване на религиозното обучение19. Но от средата на 40-те години до края
на 50-те години на ХХ век българската държава полага изключително големи
Манчев, Кр. Националномалцинственият въпрос в българско-турските отношения. – В: Турция, Балканите, Европа. История и култура. Изследвания в чест на
професор д.и.н. Дженгиз Хаков. С., 2003, 101–103, 107; Милетич, Л. Разорението на
тракийските българи през 1913 г. С., 2003, 1–443; Райчевски, Ст. Геноцидът над българите през ХХ век. С., 2006, с. 6, 14, 18, 26–29, 77, 84, 95; Филчев, И. Тракийският въпрос и тракийското движение в България. С., 2007, 144–153; Порязов, Д. Погромът
над тракийските българи през 1913 г. Разорение и етническо изтребление. С., 2009,
1–60; Стоянова, В. Любомир Милетич и тракийските българи. – Исторически преглед, 2013, 3–4, 60–66; Архив на МВР, ОБ–21394, л. 10, 12–14; Арденска дума, година
ІІІ, бр. 123, 8 май 1930; Единъ неприятенъ инцидентъ (без автор). – Мастанлийски
окръженъ вестникъ (Кърджали), година ІV, бр. 98, 10 май 1930, 7–8; Златилов, В.
Източнородопската област в политиката на турския национализъм (1930 – 1944 г.)
– Исторически преглед, 1990, 2, 42–44, 46, 47, 51; Разбойничеството в Източните
Родопи (1918 – 1941) – Известия на държавните архиви, 1993, 65, 344–346, 367, 378,
379, 382. За драматичната и трагичната съдба на българите в Европейска Турция преди и след Балканските войни и Първата световна война по-подробно – вж. Mémoire
sur la situation des Bulgares dans la Turquie d`Europe avant et après la guerre. – In: La
situation des minorités bulgares. ІІІ. Bulgares en Turquie. Sofia, 1932, 89–92.
19
Желязкова, А. Турци, 387–388; Ялъмов, Иб. История на турската общност, с. 300, 306–307; Баев, Й., Н. Котев. Изселническият въпрос, 21–22; Баев, Й.
Военнополитическите конфликти след Втората световна война и България. С.,
1995, с. 159; Касабов, Й. Тайните на разузнавача. Шумен, 1995, с. 120; Хаков, Дж.
Изселническата съдба, с. 459; Марушиакова, Е., В. Попов. Циганска политика и
цигански изследвания в България (1919 – 1989). – В: Studii Romani. Т. 7. С., 2007, с.
117, 123–124; Нягулов, Бл. Циганите/ромите. – В: История на България 1918 – 1944.
Т. 9. С., 2012, 569–571.
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грижи към мнозинството от турското население, за да се преодолее неговото
застрашително изоставане в много сфери на реалния обществен живот. Изследователите историци могат да поставят въпроса: защо и през годините на
подобряване на материалното благосъстояние, на повишаване на образователното и културното ниво на българските турци в социалистическа България
у тях продължава желанието за изселване в Република Турция? Искер Алп,
Хюсеин Мемишоглу и други турски историци, пренебрегвайки обективната
историческа истина, обясняват желанието на турците в Народна република
България да я напуснат и да се заселят в съседна Турция само с прилагането
на политическо и друго насилие върху тях от българските държавни власти.
Насилие, което те определят с абсолютна категоричност като „геноцид“. В
новата история на България политика на геноцид е прилагана само веднъж
от авторитарния прогермански режим през 1943 г. по отношение на евреите
в Битолска, Скопска и Беломорска област. Под натиска на хитлеристка Германия и в изпълнение на расисткия Закон за защита на нацията лишените от
българско поданство евреи в присъединените към Царство България нови територии между 4 март и 1 април 1943 г. с участието на български полицейски
сили и служители на Комисарството по еврейските въпроси от споменатите
три области са депортирани общо 11 343 евреи в нацистките концлагери на
смъртта в Полша. Оставащите около 8600 евреи от старите предели на България са спасени от демократичната българска общественост – авторитетни
интелектуалци, представители на висшия църковен клир, на легалната опозиция, на нелегалната левица и 43 правителствени депутати начело с подпредседателя на Народното събрание Димитър Пешев20.
Политика на расизъм, етническо прочистване и геноцид към турското
население в България от освобождението на българите 1878 г. до наши дни
никога не е осъществявана. Изселването на турци от България в Османската
империя и сетне в Република Турция е предизвиквано не само от вътрешни, а
и от комплексни външни причини. Напускането на България от турското население и настаняването му в Турция не се дължи само на политическо насилие
върху него от българските власти, а и на постоянните пропагандни призиви
на Анкара към това население да се завърне в истинската майка родина с обещания за много по-добри условия за живот в Турция, отколкото в България.
Такива призиви с обещания са отправяни към всички български мюсюлмани,
включително и към българите мохамедани21.
Коен, Д., Р. Манафова, С. Танев, С. Рачев и др. Борбата на българския
народ за защита и спасяване на евреите в България през Втората световна война.
Документи и материали. С., 1978, с. 6, 160–163; Стоянова, В. Арменците и евреите.
– В: История на България 1918 – 1944. Т. 9. С., 2012, 590–592.
21
Архив на МВР, ОБ–5153 М, л. 31, 58, 59, 70; ОБ–6547, л. 2, 3; ОБ–6552, Т. 1, л.
26; Златилов, В. Източнородопската област в политиката на турския национализъм. –
Исторически преглед, 1990, 2, 39–51.
20
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Сред мюсюлманското население във всички региони на България се раздухва психоза за изселване в Турция чрез турската държавна официална пропаганда. През юли 1936 г. в Северна България агенти на кемализма извършват
агитация сред бедното турско население с призив за изселването му в Турция,
където на българските турци ще се дадат ниви, добитък и пари. Тази пропаганда се поощрява и от живеещи в Турция български турци, в чиито писма до
техни близки в България има примамливи съобщения, че в Република Турция
ги оземляват, дават им земеделски инвентар и пр. Подобни внушения се правят и от турски поданици, които посещават България поради гостуване на
свои роднини и приятели. Постоянното пропагандно въздействие върху българските турци за изселване в Турция се оказва от турските учители в частните турски училища и от членовете на Съюз на турските културно-просветни
и гимнастически спортни дружества „Туран“ в България. След 19 май 1934 г.
легалната дейност на „Туран“ и на турските благотворителни дружества е забранена, поради което техните членове осъществяват нелегални прояви. След
забраната на „Туран“ неговото седалище е в Пловдив, цялата му дейност се
дирижира от турското консулство в същия град, но фактически централата
му е в Одрин. През февруари 1935 г. кемалистите турци в „Туран“ разделят
България на пет оперативни района: Кърджалийски, Бургаски, Пловдивски,
Шуменски и Плевенски, в които са изпратени агитатори от Турция със задача
да пропагандират сред българските мюсюлмани изселването им в Република
Турция, а турците, които остават в България, да бъдат включвани в кемалистките организационни структури за „събуждане на национално чувство“ у турското население и за обособяването му в „национално малцинство“22.
Външнополитическата цел на турските правителства за постоянна
дестабилизация на етнополитическата и социалноикономическата ситуация
в България чрез изселване на турско население предимно от Североизточна
България и относителното му задържане в Югоизточна България се осъществява много ефективно и посредством средствата за масово осведомяване. Те
са използвани, за да се предизвикват чувства на омраза у турците и другите
мюсюлмани към България и още по-силни и трайни чувства на привързаност
у тях към Република Турция. В турските печатни издания – вестници, списания, книги, се развихря силна антибългарска кампания. В тях са публикувани материали, в които има твърдения за извършени „страшни издевателства“
Манчев, Кр. Националномалцинственият въпрос, с. 106; Златилов, В.
Източнородопската област, 47–48; Данаилов, Д. Съюз на турските младежки и културно-просветни и гимнастически дружества „Туран“ – Известия на държавните архиви, 1990, 60, 364–365; Стоянов, В. Турското население, 81–84, 87, 88; Ялъмов, Иб.
История на турската общност, с. 202; Зикулов, В. Военното разузнаване, 523–524;
Манчев, Кр. Балкански разпри. С., 2011, 145–146. За дейността на Съюз „Туран“ и на
други турски националистически организации в Царство България – вж. „Джумиети
хайрие“, „Тюрк оджакларъ“, „Алтън орду“, Божков, В. Вековната агресия. С., 2008,
118–177, 192–248.
22
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срещу българските турци, с яростни заплахи към българската държава. Във
вестниците, печатани в Одрин („Едрине миллие газет“ и др.) и в Цариград,
са публикувани статии, които настройват ислямизираното население срещу
всичко българско. През 1933 г. в Цариград е издадена брошура със заглавие
„Съвременна България – враг на Турция“. Тези и други вестници се разпространяват тайно сред мюсюлманското население в Родопската област и в други
региони на България23.
Съмненията и подозренията на българските управляващи органи и обществени среди към интелигентни светски и религиозни представители на
турското население и опасенията им за националната сигурност на България
имат своето основание и оправдание поради действията на турската държава
чрез нейните дипломатически и консулски представителства в нашата страна.
Още в началото на създаване на светската турска държава Мустафа Кемал
Ататюрк обосновава стратегията на използване на т. нар. външни турци и заявява: ... особено важно и благоприятно за нова Турция е обстоятелството,
че турската разузнавателна политика в България е неделима от турската
малцинствена и изселническа политика в тази страна... (подч. Т.Н.) Изразените опасения за турска разузнавателна дейност и нелегална антибългарска пропаганда сред мюсюлманското население в Североизточна България и
Родопите намира реални потвърждения. Нарушавайки установените правила
за дипломатическа дейност, служители на турското посолство в София и на
турските консулства във Варна, Пловдив и Бургас внушават на българските турци и на българите мохамедани да се изселват в Турция. Те им обещават, че там, в тяхната истинска родина, ще бъдат подпомогнати финансово и
материално и свободно ще изповядват своята религия. Турското разузнаване
работи много активно на българска територия и вербува агенти сред турското население и българите мохамедани. Този агентурен апарат също разпалва
изселническите желания у българските мюсюлмани. От 9 септември 1944 до
1954 г. са разкрити и ликвидирани 100 турски агенти. В началото на 60-те
години на ХХ век един от агентите на турското разузнаване – Фуад Юмеров,
вербуван още през 1947 г. от турския консул Али Реза, след излизането си от
затвора отново се поставя в услуга на Националната разузнавателна служба
на Турция (МИТ) и създава нова шпионска група с над 40 агенти от Шуменски, Търговищки, Толбухински (днес Добрички), Силистренски и Варненски
окръг. След няколко години са разкрити 12 нелегални турски организации,
чиито членове извършват дейност с искане за културна автономия и внушават
на българските турци, че тяхната истинска родина е Република Турция. През
Калинова, Е., И. Баева, Българската държава и турската етническа общност в страната (средата на 30-те – началото на 90-те години на ХХ век). – Във:
Възродителният процес. Българската държава и българските турци (средата на 30те – началото на 90-те години на ХХ век). Т. 1, с. 10; Златилов, В. Източнородопската
област, с. 45; Архив на МВР, ОБ–21394, л. 129–131.
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70-те години на ХХ век са разкрити над 20 нелегални турски групи, ръководени от турското разузнаване, членовете на които също агитират за автономия и
за изселване в Турция. След провъзгласяването на Севернокипърската турска
република през 1983 г., създадена още през 1974 г., турската националистическа антибългарска пропаганда в България се активизира в още по-голяма
степен и намира израз в конкретни терористически действия. До есента на
1984 г. са констатирани няколко опита за терористични действия, от които
най-опасни за българските граждани с човешки жертви са бомбените атентати на аерогара Варна и в чакалнята на жп гара Пловдив на 30 август 1984 г.
Броят на участниците в нелегалните турски групи се увеличава по време на т.
нар. Възродителен процес поради недоволството на турците в България от насилственото им преименуване. От началото на 1985 до края на 1987 г. са разкрити 42 конспиративни турски групи с близо 400 членове. В периода от 1984
до 1989 г. турското разузнаване удвоява броя на своите кадрови разузнавачи
и агенти в турските дипломатически представителства в България. През тези
няколко години за доказана шпионска дейност в полза на Република Турция
са осъдени 31 български граждани24.
Динамиката на процеса на изселване на турци и българи мюсюлмани
в Република Турция през втората половина на ХХ век се развива в контекста
на промените в световната геополитика. През този продължителен период от
време първата силна вълна на изселване на мюсюлманско население е предизвикана от започналата Студена война, от започналата конфронтация в отношенията между Съветския съюз и Турция и от влошените българо-турски
отношения. Тясното сътрудничество на Турция при изпълнението на външнополитическата стратегия на САЩ за „сдържането“ на комунизма и нейното
Баев, Й., Н. Котев. Изселническият въпрос, с. 18; Баев, Й. Военнополи
тическите конфликти, с. 158, 165–166, 169; Радулов, Т. Гувернантките на властта.
С., 1992, 155–156; Гочева, П. През Босфора към възродителния процес. С., 1994, с.
67; Калинова, Е. Насилието в политиката, 57–60; Киреев, Н. Г. История Турции –
ХХ век. Москва, 2007, 325–326; Архив на МВР, НОХД № 84/1973, Т. ІІ, л. 16; ІІ съд
508, Т. ІІІ, л. 230, 238–259, 274, 284, 298, 311; ІІ съд 4976, Т. І, л. 1–150; Т. ІІІ, л. 10, 11,
160; Т. ІV, л. 4–7, 36, 119, 122–125, 139–142, 146, 152, 156, 158; Стоянов, В. Турското
население, 161–162; Касабов, Й. Тайните на разузнавача, 145–166; Стоянов, Д.
Заплахата. Великодържавният национализъм и разузнаването на Турция. С., 1997,
200–213; Божков, В. Заплахата настъпва., 29–35, 80, 86–88, 126–128, 154–159, 172–
188; Стоянов, П. Шесто управление, 163–164; Зикулов, В. Военното разузнаване,
538–539; Асенов, Б. От Шесто за Шесто и след това. С., 1999, с. 131; Истината
като документ. – В: Споделено извън книгите, Варна, 2012, 226–228; Ангелов, В.
Строго секретно! Документи за дейността на Държавна сигурност (1944 – 1989).
С., 2007, 21–22; Вандов, Д. Двубоят между разузнаването и контраразузнаването
на България и Турция. С., 2011, с. 57, 66–77; Мизов, М. Ахмед Доган и българският
етнически модел. С., 2012, с. 290; Ников, Т. Възродителният процес, ДПС и истината. – Международни отношения, 2015, 1, с. 77.
24
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военно финансиране по доктрината „Труман“ създават основателни опасения
у Георги Димитров. Като министър-председател на България в началото на
януари 1948 г. той предлага в интерес на националната ѝ сигурност турското
население по южната ни граница да бъде заменено с българи, а турците да бъдат заселени в други региони на страната или изселени в Турция. Същата година пред българския съд са изправени 24 души, обвинени в шпионаж в полза
на Турция, и са изгонени от България. На 29 юли 1949 г. съветският ръководител Й. Сталин е още по-категоричен с императивно указание до ръководните
дейци на БКП да се „освободят“ от българските турци, защото при евентуален
военен конфликт те ще бъдат „неблагонадежден елемент“ и България трябва
да се избави от тях чрез действителното им изселване. През 1950 – 1951 г.
около 155 000 български турци емигрират в Турция. Спад на изселническото
движение към Турция се забелязва през 60-те и 70-те години на ХХ век при
относителното нормализиране и подобряване на отношенията между двете
съседни държави. От 1968 до 1978 г. малко над 130 000 заминават за Турция.
Третата най-мощна изселническа вълна от български мюсюлмани залива територията на Република Турция по време на Възродителния процес през май
1989 г. и съвпада с влошения климат в международните отношения през 80-те
години с второто дихание на Студената война, с кризисните явления в Съветския източен блок и в националната икономика и политика на България, с
предстоящия скорошен крах на държавния социализъм. До декември 1984 г.,
т.е. до началото на административно-насилственото дискриминиране, репресиране и асимилиране на българските турци, българските власти не създават
пречки за изселването на турците. Осъществяването на абсурдната идея на
ръководните дейци на БКП за създаване на единна българска социалистическа нация само за няколко години чрез принудително възприемане на българската именна система от турците в нашата страна, чрез лишаването им от
човешки права и свободи е обречена на неизбежен провал. Защото в продължение на 15 години след 9 септември 1944 г. пак ръководните дейци на същата тази партия формират със всички възможни средства турско етносъзнание
у нашите съотечественици. Провеждан без държавническо прогностично мислене и политическа прозорливост, с арестуване, интерниране, екстрадиране,
изпращане в затвори и в лагера в Белене на недоволните и оказващи съпротива български турци, този „Възродителен процес“ ги отродява и отблъсква от
България и ги приобщава към Турция. Реализиран по нецивилизован начин,
Възродителният процес влошава отношенията между българи и турци, предизвиква напрегната етнополитическа ситуация в страната. Затова в края на
май 1989 г., когато границата с Турция е отворена, около 360 000 души се преселват в Турция. За драматичните и трагичните събития с българските турци
по време на Възродителния процес вина има и турското правителство. Ако в
предишните десетилетия турските официални власти създават всевъзможни
пречки на българските турци да се изселват в Турция, в годините на Възродителния процес министър-председателят на Република Турция Тургут Йозал
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оповестява гръмко примамливи за българските турци щедри обещания, найважното от които е турската държава да приеме неограничен брой изселници
от България, дори всичките един милион български турци. На тях са обещани
работни места и помощи. През юни 1987 г. той заявява в западния печат, че от
България могат да изпратят колкото си искат турци. Такива публични изявления дава и турският министър на външните работи В. Халефоглу. Две години
по-късно турското правителство, ръководено от Т. Йозал, приема решение за
въвеждане на визов режим и в нарушение на международните споразумения
затваря границата с оправданието за необходимостта от регулирано протичане на интензивния емиграционен процес. Около 10 000 български турци
изселници чакат на километрична опашка по пътя за граничния пропускателен пункт. В тези изключително трудни за българските турци изселници дни
Тургут Йозал се оттегля на почивка в град Бодрум на брега на Егейско море,
за да не слуша отчаяните вопли на българските изселници край границата25.
Недоволството на турците в България от насилствената смяна на техните арабско-турски имена с български при започналия възродителен процес
в началото е възпирано от респектиращото участие на милицията, органите на МВР и подразделения на армията в превантивни и наказателни акции.
Постепенно турското население преодолява стресовото състояние и неговото
възмущение се проявява в масови протести и демонстрации. На органите за
сигурност е разпоредено да не използват оръжие, но при станалите ожесточени сблъсъци между протестиращите турци и органите на реда има убити и ранени турци, служители на МВР и войници. Според официална информация от
ръководните органи на Държавна сигурност и проучвания на професионални
историци са убити между 7 и 10 турци и десетки турци са ранени. При терористическите актове на турска нелегална група, един от които е извършен на 9
март 1985 г. с взривяване на вагон за майки с деца в бързия влак Бургас-София
преди навлизане на влака в тунела до гара Буново, жертвите са 7 българи и
23 ранени цивилни граждани. В края на 2009 г. в своя доклад пред VІІ национална конференция на ДПС Ахмед Доган ще посочи твърде категорично и
Архив на МВР, ф. 37, оп. 1, а.е. 203, л. 1, 2, 6; Стоянов, В. Турското население, 209–214; Желязкова, А. Турци, с. 392; Манчев, Кр. Националномалцинственият
въпрос, 108–109; Манчев, Кр. Балкански разпри, с. 150; Ялъмов, Иб. История на
турската общност, с. 474; Şimşir, B. Bulgaristan Turkleri. Ankara, 1986, 360–361;
Turan, Ö. The Turkish minority in Bulgaria (1878 – 1908). Ankara, 1998, p. 301; Ganev,
V. The Politics of Ethnik Reconciliation in Bulgaria. – In: National Reconciliation in
Eastern Europe. New York, 2003, 321–322; ЦДА на РБ, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 3372, л. 92,
93; Калинова, Е. Българо-турските отношения, с. 94; Хаков, Дж. История на съвременна Турция. С., 2008, с. 407; Баева, И., Ев. Калинова. Етнически и религиозни общности в следвоенна България. – В: Изследвания по история на социализма в
България 1944 – 1989. С., 2010, с. 532; Paraskevov, V. Insecurity and Control: Bulgaria
and Its Turkish Minority, 1944 – 1974. – In: Robert Knight (ed). Ethnicity, Nationalism and
the European Cold War. London, 2012, 137–138.
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лаконично точния брой на убитите турци по време на Възродителния процес
в периода декември 1984 – 10 ноември 1989 г. – 12 души26.
Драматичните и трагичните събития по време на Възродителния процес
са резултат от ирационалната политика на Тодор Живков и най-близките до
него ръководни дейци на партията и държавата. Политика за приобщаване на
турското население към България като интегрална част на единната българска социалистическа нация освен с права-привилегии, и чрез насилие. „Възродителният процес“ би бил наистина възродителен само ако е доброволен.
Затова още през август 1989 г. Тодор Живков осъзнава гибелните последици
от Възродителния процес за България и заявява: Нима през 1984 г. сме предприели авантюра!. Обречената на провал политика за внезапно и ускорено
приобщаване на турската етническа общност към българската нация с принудителни средства е отречена на пленума на ЦК на БКП (29 декември 1989 г.).
Колективният ръководен орган на комунистическата партия признава за груба
политическа грешка проведената от авторитарния режим на Тодор Живков
кампания за насилствено създаване на етнически монолитна българска нация и призовава всички български граждани към национално помирение и
съгласие, за да се гарантира териториалната и държавната цялост на страната,
да бъдат защитени нейните национални интереси и сигурност. Държавният
съвет и Министерският съвет на Народна република България, Народното събрание приемат решения за възстановяване на потъпканите права и свободи
на българските турци при провеждането на Възродителния процес и тяхното
спазване в съответствие с Конституцията на държавата. С решенията и постановленията на висшите партийни и държавни органи в края на 1989 г. е
сложено началото на нова българска национална политика, което започва с
тоталното отрицание на проведената вече авантюристична „възродителна“
политика спрямо турците в България. Тази авантюра обаче е използвана от
турското правителство и то осъществява гигантска по своите мащаби и цели
Трифонов, Ст. Мюсюлманите в политиката, с. 223; Стоянов, В. Турското
население, с. 162, 201–205; Калинова, Е. Насилието в политиката, 59–61; Касабов,
Й. Тайните на разузнавача, с. 193; Зикулов, В. Военното разузнаване, с. 537;
Ангелов, В. Секретно! Протестните акции на турците в България (януари-май
1989 г. Документи. С., 2009, с. 24, 26; Азизоглу, А. Д. След Белене. Заточеницитетурци и българските селища. Част 1. С., 2005, с. 40, 134; Ялъмов, Иб. История на
турската общност, 442–443, 459–463; Кальонски, Ал. От „дружни и единни през
вековете“ до „Възродителния процес“: политики към българските турци. – Във:
Възродителният процес. Мюсюлманските общности и комунистическият режим.
С., 2008, с. 141; Мизов, М. Ахмед Доган, с. 280; Баев, Й. Сътрудничеството между
службите за сигурност на България и страните от Варшавския договор срещу тероризма (1970 – 1991 г.) – В: България и Европа през съвременната епоха. Сборник в
чест на 80-годишнината на проф. д.и.н. Димитър Сирков. Велико Търново, 2010, с.
281; Hoşgörű (Разград), бр. 21, януари-февруари-март 2008, с. 9; бр. 23, юли-августсептември 2008, с. 13.
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антибългарска пропаганда в полза на Турция и във вреда на България. В турския печат се появяват в огромно количество публикувани материали за избити хиляди български турци в мините с газ „гризу“, за изнасилване на турски девойки от български войници или продаването им на чужденци срещу
валута, за заразяване на турски деца с вируса на СПИН, преди да заминат за
Турция. Турският министър-председател Тургут Йозал се възмущава и пита
как може цивилизованият свят да мълчи за това насилие. Турският историк
Кемал Карпат, преподавател в Уискънския университет (Медисън – САЩ), в
статия за „Възродителния процес“ пише за убити над 1000 души турци и за
други престъпления на комунистическия режим, поради което България винаги е оставала извън моралните граници на Европа27.
Илкер Алп се възползва своевременно както от тази злостна и клеветническа антибългарска пропаганда в Турция, така и от недалновидната политика на авторитарната власт на Тодор Живков за насилственото приобщаване
на българските турци към социалистическа България. Той издава две книги,
в които от позициите на „науката“ внушава на турската и световната общественост и на българските мюсюлмани за „българските зверства“ над турците
в България от 1878 до 1989 г., и особено за извършения „масов“ тероризъм и
„геноцид“ спрямо тях по време на Възродителния процес.
Политика на геноцид е прилагана от правителства в Европа и в държави
от други континенти в различно историческо време срещу различни народи,
нации и етнически общности. Правнонаучният термин „геноцид“ има едноединствено възприето правилно и общоприложимо научно тълкуване и множество политически злоупотреби и тенденциозни пропагандни спекулации.
През 1948 г. Генералната асамблея на ООН приема Конвенция за предотвратяване и наказване на престъплението „геноцид“. Според чл. 2 от Конвенцията
под геноцид се разбира всяко едно „от следните действия, извършени с цел да
се унищожи изцяло или частично национална, етническа, расова, религиозна
и друга група: а) убийство на членове на групата; б) причиняване на сериозни
телесни или умствени вреди на членове на групата; в) преднамерено налагане
на групата на условия на живот с цел физическото ѝ унищожаване изцяло
или частично; г) осъществяване на мерки за предотвратяване раждаемостта
на нови членове на групата; д) насилствено преместване на деца от групата
в друга група“28. Понятието „геноцид“ се определя с научна прецизност като
Стоянов, В. Турското население, 218–219; Турски „приноси“ към българската история. – В: История на българите. Изкривявания и фалшификации (сборник). Първа част. С., 2002, с. 161, 163–164; Михайлов, С. Едно от престъпленията
на живковизма. – В: България и Европа през съвременната епоха. Сборник в чест на
80-годишнината на проф. д.и.н. Димитър Сирков. С., 2010, с. 295; Мизов, М. Ахмед
Доган, с. 280; Стоянов, П. Шесто управление, 170–171; Зикулов, В. Военното разузнаване, с. 519.
28
Михайлов, Ст. Възрожденският процес, с. 230; Алиев, И. И. Этнические
репрессии. Москва, 2009, с. 17; Божков, В. Петвековният геноцид. С., 2013, 60–61.
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„съзнателно и системно унищожение на расова, религиозна, политическа или
етническа група“ в Новата британска енциклопедия с пример за османските кланета на арменците през 1894 г. (50 000 човешки жертви) и 1915 г. (над
един милион човешки жертви), в две други престижни енциклопедии: Grand
Larousse Encyclopédique и Световната енциклопедия на социалните науки, в
които е приведен пример с геноцида на хитлеристите спрямо евреите, славяните и циганите с десетки милиони човешки жертви29.
Научното дефиниране на понятието „геноцид“ ни дава основание да
определим идеологията, политиката и практическите действия на османската
власт за физическо унищожаване на десетки хиляди въстанали българи против
дискриминацията, асимилацията и репресиите на османските завоеватели и
поробители, за етническото прочистване и прогонване на стотици хиляди българи от родните им села и градове, за ислямизирането на стотици хиляди българи, каквито са днешните българи мохамедани, за отнемането на голям брой
български деца от техните родители и превръщането им в османци еничари.
Тези злодеяния над нещастните българи продължават почти пет столетия и са
потвърдени с доказателства в десетки хиляди български и турски архивни документи. Да сравним петвековния геноцид над българския народ с „геноцида“
над турското население по време на т. нар. Възродителен процес. По изведения
на преден план най-свиреп признак на геноцида: физическото унищожаване на
хора от друга етническа общност, т.е. на турците в България при тяхното насилствено побългаряване е сведено до минимален брой човешки жертви – 10
души, и повече ранени. Малко повече са загиналите българи от терористически действия на български турци и убитите служители на МВР от протестиращи турци. Политическото насилие над турците в България продължава почти пет години, за разлика от различните форми на насилие и крайната степен
на етническата репресия – геноцид над българите в Османската империя се
осъществяват почти пет века. При това обвиненията на Илкер Алп, Хюсеин
Мемишоглу и на други турски историци и западни автори за „геноцид“ над
турското население в социалистическа България са неоснователни и поради
факта, че тъкмо това население се ползва не само с гарантирани конституционни права, но и с привилегии почти петнадесет години в периода от 9 септември 1944 г. до 1959 г. Българските власти не лишават турците в България
от тяхното желание и право да се изселват в Република Турция, така както не
отричат правото на изселилите се вече турци да се завърнат обратно в своята
родина. Още преди свалянето на Живковия авторитарен режим през октомври
1989 г. се прибират обратно в България близо 40–50 хиляди турци, а до края на
месеца те са 60 хиляди души. С премахването на режима на Тодор Живков на
The New Encyclopedia Britanica. Vol. 5, London, 1986, p. 183; Grand Larousse
Encyclopédique (en dix volumes). Tom cinquième, Paris, 1962, p. 431; International
Encyclopedia of the social sciences. Vol. 7, 8. London, 1968, p. 518. Срв. Михайлов, Ст.
Възрожденският процес, с. 230, 277; Божков, В. Петвековният геноцид, 410–434.
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10 ноември 1989 г. в България се завръщат 154 937 български турци, или около
42 на сто от изселниците. Нима при упражнявано постоянно насилие и прилаган „геноцид“ над българските турци изселилите се от тях в Република Турция
биха се върнали в България? За да се прецени степента на насилието при помасови изселвания на българските турци, от съществено значение е да се имат
предвид обясненията на причините за изселванията, които самите изселници
посочват за решението си да напуснат България. При изселванията през 1950
и 1951 г. дори според турските анкети едва 3 на сто от изселниците заявяват,
че са насилствено изселени. Няколко години след изселването на турците през
1989 г. самите изселници изтъкват и икономически мотиви за емиграцията, а
именно да си осигурят по голямо материално благополучие в съседна Турция
при започналите кризисни явления в българската икономическа и продоволствена система. Много скоро след възстановяването на демократичните права
и свободи на турците в България след 10 ноември 1989 г. в краткото време от
януари 1990 до края на септември 1992 г. от демократична България за Турция
се изселват без политическо насилие около 70 000 души, а до 1997 г. в Република Турция емигрират нови 200 000 български турци, принудени от общите
за всички български граждани икономически трудности и проблеми30.
Извън всякакво съмнение и повече от очевидно е използването на пропагандните клишета „етническо прочистване“ и „геноцид“ за вътрешнополитически конюнктурни теснопартийни интереси на радикалната десница в Република България и за външнополитическите стратегически цели и интереси
на Република Турция. Българските политици в преходното демократично
време след 1989 г. са лишени от прогностично мислене и национално-стратегически поглед за развитието на българското общество през ХХІ век. На тях
им липсва съзнанието за национална идентичност и чувството за национално
достойнство. Типичен пример за ирационално антибългарско поведение и
действие е бившият министър-председател на Република България и лидер
на дясната синя партия „Демократи за силна България“ Иван Костов. При
официалното си посещение в Турция на импровизирани митинги на български турци изселници в Истанбул и в Бурса, той произнася емоционални речи,
осъжда българските власти за т. нар. Възродителен процес и поднася извинение на изселниците за преживените от тях страдания31. На 11 януари 2012 г.
Стоянов, В. Турското население, с. 214; Калинова, Е. Насилието в политиката, с. 62; Ялъмов, Иб. История на турската общност, с. 513; Баев, Й., Н. Котев.
Изселническият въпрос, 20–21; Крамптън, Р. Кратка история на България. С.,
1994, с. 333; Димитрова, Д. Българските турци преселници в Република Турция през
1989 г. – В: Между адаптацията и носталгията. Българските турци в Турция. С.,
1998, 76–139; Turan, Ö. The Turkish minority in Bulgaria (1878 – 1908). Ankara, 1998, p.
301, Писарев, П. Има ли български етнически модел? – В: Етническото многообразие и обединяваща се Европа. С., 2005, с. 206, 210–211.
31
Матеева, Н. Спомен за официалното посещение на министър-председателя
на Република България Иван Костов в Турция. – В: Общите граници на разбирателството. България и Турция в ХХІ век. С., 2009, 143–147.
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41-ото Народно събрание приема декларация, внесена от Иван Костов, с
която депутатите осъждат категорично асимилационната политика на тоталитарния комунистически режим спрямо мюсюлманското малцинство
в България и обявяват прогонването на над 360 000 български граждани
от турски произход през 1989 г. за форма на етническо прочистване с провеждането на така наречения Възродителен процес32. С гласуването на този
документ народните представители пращат българската държава директно в
съда в Хага, който се занимава с престъпления като етническото прочистване. След приемането на декларация, осъждаща насилствената асимилация на
българските мюсюлмани, организациите на българските изселници в Република Турция заявяват, че ще искат обезщетения за пострадалите по време
на Възродителния процес. В тази декларация са допуснати твърдения без научна обоснованост. Насилствена асимилация не е осъществявана към всички
български мюсюлмани и не всички мюсюлмани като български граждани са
от турски произход. Необходимо е да се припомни на българските депутати,
които в конкретни случаи са без национална историческа памет, с изключение на депутатите от парламентарната група на „Атака“ и на парламентарната група на „Националния фронт за спасение на България“, че с разгрома
на Царство България във втората Балканска междусъюзническа война през
1913 г. е извършен жесток погром над тракийските и малоазийските българи.
Османските власти с редовни войскови части, предвождани от Енвер бей, и
башибозуци опожаряват и разрушават българските села в Одринска Тракия,
убиват хиляди българи, а останалите живи близо 250 000 българи прогонват
завинаги в България с държавна политика на етническо прочистване
и геноцид (подч. С. Т.)33 До ден-днешен турските правителства не осъждат
тази зловеща политика на османските власти както по време на петвековното
османско владичество, така и през лятото на 1913 г. Следователно споменатата декларация на българския парламент е извън историческия контекст на
голямата българска трагедия в пределите на Османската империя. Моралният акт на българското Народно събрание не е предшестван, съпроводен
или последван от подобен морален акт на турския Меджлис. Всъщност българският парламент приема декларация, с която изцяло обслужва интересите на Република Турция, като на същото заседание отхвърля предложената
декларация за признаване на арменския геноцид, извършен от османските
власти. С приемането на посочената декларация българските депутати дават още по-голямо основание и международно-правна легитимация освен на
турските политици, на Илкер Алп, Хюсеин Мемишоглу и на всички турски
историци да обвиняват и занапред България за осъществена държавна полиДържавен вестник, бр. 5, 17 януари 2012, с. 3; www.lubamanolova.info/
component/tag/арменски геноцид.
33
Трифонов, Ст. История на България 1878 – 1944. С., 2000, 142–146; Десант,
година ІV, бр. 25 (162), 22 юни 2012.
32
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тика на „етническо прочистване“ и „геноцид“ над българските турци от края
на декември 1984 до 10 ноември 1989 г.
Друг турски поръчков „изследовател“ – доцент д-р Хюсеин Мемишоглу, възприема, повтаря, подсилва и отново разпространява лъжите и клеветите на Илкер Алп.
Доцент д-р Хюсеин Мемишоглу е турчин, роден през 1937 г. в с. Каялоба, Кърджалийски окръг. Завършва висше образование в Софийския университет. Кандидатска дисертация защитава в Академията за обществени науки
и социално управление (АОНСУ) към ЦК на БКП. От 1971 г. е преподавател
по история на БКП към Центъра по идеологически дисциплини във ВМЕИ
„В. И. Ленин“ – София. Той се хабилитира като доцент с научна монография
за участието на българските турци в изграждането на социализма в Народна
република България. В нея авторът Юсеин Мемишев дава твърде суперлативни оценки за политиката на българската социалистическа държава по отношение на българските турци, включително и към българите мохамедани. През
1984 г. публикува книгата Задружно в социалистическото строителство на
Родината. (Приобщаването на българските турци към изграждането на социализма). През 1988 г. емигрира в Република Турция и става преподавател в
университета „Хаджеттепе“ в Анкара. Тук става и професор, но с променен
професионален профил. Той е представен с „ново“ професионално минало.
Защитава докторска дисертация в Академия за политически науки, каквато в
Народна република България няма. От 1971 г. е преподавател в историческия
отдел на ВМЕИ в София, а такъв отдел в този висш институт също няма.
През 1988 г. напуска България и получава политическо убежище в Република
Турция. Неговото семейство остава в София, докато двете му деца завършат
висше образование в България, което е доказателство за прагматичното мислене, поведение и действие на доцент д-р Хюсеин Мемишоглу.
В споменатата научна монография, отпечатана в издателството на БКП,
като историк изследовател в България той използва много оригинални архивни документи, информация от Стенографски дневници на Народното събрание, данни от официалната статистика, с които показва и доказва с изобилие
от факти безспорните положителни резултати и големите постижения при
осъществяването на образователната и културната политика на българската
държава в регионите с турско население. Авторът Юсеин Мемишев тогава
одобрява и се възхищава от тази политика на българската социалистическа
държава, тъй като и той, бидейки студент, е облагодетелстван от нея. Като се
съобразява с обективните факти, признава и подчертава, че с реализацията на
тази политика освен с преодоляването на неграмотността сред българските
турци, е формирана и тяхната интелигенция. Той е свидетел на този процес
на създаване на специалисти с висша професионална квалификация сред младото турско поколение, който се стимулира от българските държавни органи
и чрез системата на етническата протекция, тоест с ползването на привилегии. Юсеин Мемишев сам разбира, че тази система лишава способни млади
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българи и българки да придобият висше образование, поради попълването
на държавния планиран прием на студенти с повече млади турци и туркини.
Той признава, че недостатъчното владеене на български език или неговото
неползване от турците в България при въвеждане на еднакви държавни изисквания за българи и турци ограничава достъпа на турците до образованието, културата, изкуството, управлението и всички други жизненоважни сфери
в българското общество. Тъкмо затова сливането на турските и българските
училища през 1958 – 1959 г. според Юсеин Мемишев отговаря на коренните
интереси на българските турци, на подрастващото поколение. Преустройството на българската образователна система, по неговите думи, създава нови,
много по-благоприятни условия за преодоляване на народностната ограниченост и затвореност на българските турци. При това той изтъква, че БКП
и правителството никога не се противопоставят на изучаването и усвояването
на турски език. Основателна е неговата констатация, че българските турци в
своето огромно мнозинство одобряват този поврат в развитието на образователното дело. Увеличаването на количествената характеристика на младите
турци с висше образование от 1965 до 1975 г. става реалност. През 1965 г. над
10 265 български турци – учители, инженери, лекари, агрономи, техници и
други специалисти с висше образование, работят в различни сектори на народното стопанство, в областта на образованието, науката и културата, в края
на 1966 г. те са 14 000, а в края на 1975 г. – 31 969 души34.
Тази обективна истина за българската държавна икономическа, социална, образователна и културна политика по отношение на българските турци е
разкрита, приета и потвърдена от българския историк Юсеин Мемишев през
1984 г. След пет години – в 1989 г., турският историк Хюсеин Мемишоглу ще
отрече тази истина и ще нарече същата тази политика към същото това турско
население в България политика на асимилация и ужаса на геноцида35.
През 1991 г. Хюсеин Мемишоглу публикува в Анкара на български и
на английски език книгата Страници от историческото минало на помаците. За написването на своята претенциозна, с текст от 47 страници „научна“ книга и още 25 неномерирани страници като втора част с документи и
фотографии той използва брошура на български език, издадена в Истанбул
през 1972 г. от Асоциация за култура и солидарност с родопските турци. Брошурата е с подзаглавие Същност на последните кланета в Родопите. В нея
изобилства фалшифицирана информация за смяната на имената на българите
мохамедани през март 1972 г. Твърди се, че са извършени масови убийства
на десетки хиляди помаци турци от българските въоръжени сили – милиция
Данните са от преброяване на населението на НРБ от 1 и 2 декември 1975 г.;
Мемишев, Ю. Задружни в социалистическото строителство на Родината.
(Приобщаването на българските турци към изграждането на социализма). С., 1984,
48–59, 106–127, 180–184, 189–195.
35
Memisoglu, H. Bulgarian Oppression in historical perspective. Ankara, 1989, 20–25.
34
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и войска в Родопите. С тази брошура се прави внушението, че помаците турци са чистокръвен турски елемент и винаги са били верни на турската държава и нация. Споменатата брошура фалшификат, изпълнена с пропагандни
антибългарски клишета, е използвана като „източник“ за оклеветяване и злепоставяне на българската държава във вътрешен и международен план и от
турския историк Илкер Алп36. Това преплитане, допълване и съгласуване на
лъжи, псевдонаука, политика, идеология, пропаганда и религия в Република
Турция и тяхното въздействие върху българите мохамедани е с цел да бъдат
моделирани отвън като родопски турци, откъсвани от България, присъединявани към българските турци и приобщавани към Турция.
Как Хюсеин Мемишоглу отразява насилственото побългаряване на помашкото население? Ето няколко примера:
> с. 43–45 ...Например между 14 и 18 март 1972 година поради отказа
да сменят турските си имена с български в Доспат са били убити 278 души,
в Боротин (точното име е Барутин) – 315 души, в Триград 194 души. Поради
извършените от 14 до 18 март 1972 година масови зверства и убийства,
хиляди представители на помашкото население в Родопите са принудени
да се укрият в гористите райони на планината. След като настойчивото
преследване на Българските въоръжени сили и милиция не дава желания резултат, по инструкция на ръководители на Държавна сигурност, в горите е
хвърлен отровен газ. В резултат на това са отровени хиляди помаци.37 След
тези нечовешки действия само в планинските долини около Самоков са открити труповете на 131 души. Изследванията, направени върху труповете,
показват, че преди да бъдат убити, жертвите са подложени на физически
изтезания. В. околностите на Юндолския балкан са открити трупове на
много мъже и жени, които дори не са заровени в земята. Докато една част
от труповете са оставени на различни места, друга част са изхвърлени в
реките и язовирите на района. Например в язовира на град Доспат са изхвърлени приблизително 1850 трупа на помаци. За да бъде предотвратено
тяхното изплуване на повърхността на водата, за тях са връзвани различни
тежести. И по-нататък следва: ... По време на операцията от 18 май 1972
година в Якоруда 30 помашки младежи са убити под претекст, че отказват да подпишат декларациите за „доброволна“ смяна на турските имена...
През септември 1972 г. командирите на 39-и пехотен полк в Гоце Делчев, на
7-ми артилерийски батальон в град Разлог и милицията отново са приведени
в действие и те извършват масови зверства и убийства в помашките села
Архив на МВР, НОХД № 84/1973. Т. І, л. 20, 23, 213, 233, 241; № ІІ 508. Т.ІІІ,
л. 6, 7, 43, 51, 78, 88, 106, 210, 219; ЦДА, ф.117, оп. 47, а. е. 1015, л. 3, 7–22; Тракия,
година LXXXІV, бр. 17, 14 септември 2006.
37
Мемишоглу, Х. Страници от историческото минало на помаците. Анкара,
1991, с. 43. Срв. Alp. I. Belge ve fotograflarla Bulgar mezamili (1878 – 1989), Ankara,
1990, p. 192.
36

218

Стоян Танев

около Гоце Делчев. ...На същите нечовешки действия са подложени помаците в Дьовлен, Смолян, Мадан, Еридере (Ардино) и Пещера38.
Каква е българската научно-документална истина за тези събития?
Истината: При преименуването на българите мохамедани в Якорудския
район и в селата Рибново, Брезница и Корница – Благоевградски окръг, са дадени общо 11 човешки жертви – девет българи мохамедани и двама представители на българските партийно-държавни органи. Тези данни са документирани
в оригинални архивни източници и са установени и отбелязани в научните изследвания на професионални български историци39. По повод посочената книга
на Хюсеин Мемишоглу и по инициатива на неправителствената организация
Сдружение Дружба „Родина“, наследник на Българомохамеданската културнопросветна и благотворителна Дружба „Родина“ (1937 – 1947 г.), е извършена
проверка и авторитетни държавни институции дават официално становище40.
В отговор от Върховната касационна прокуратура с дата 7 март 2014 г.
категорично е подчертано, че твърденията на Хюсеин Мемишоглу са лишени
от всякакво основание: Окончателното становище след извършената проверка е, че твърденията на Мемишоглу за 278 бр. жертви в Доспат, 315 бр.
жертви в с. Барутин, 194 бр. в гр. Триград, 131 бр. в района на гр. Самоков,
30 в гр. Якоруда и 1850 трупа, изхвърлени в язовир „Доспат“, и т.н. не отговарят на истината41. В Постановление на Военно-апелативна прокуратура –
София от 15 август 2014 г. са изяснени много подробно източниците, които
използва Хюсеин Мемишоглу и, най-важното, че при извършената проверка
са снети обяснения от десетки различни длъжностни лица в съответните региони по онова време и от пострадали и наследници на загинали по време на
преименуването през 1972 г. Ето и резултатите от проверката на Софийската
градска прокуратура, приведени в Постановлението:
> От обясненията е видно, че във връзка с тези събития има общо 11
жертви: област Кърджали – Казим Ибрахим Паша от с. Диамандово, общ.
Мемишоглу, Х. Страници от историческото минало, 43–45; Memmisoglu,
H. Bulgarian Oppression, p. 26.
39
Архив на МВР. Дело № 176/1972. Т. І, л. 1–6, 8–13, 2000–206; НОХД, №
250/1972, ІІ съд, л. 1–29, 73–97; Дело 84/1973, № 508. Т. ІІІ, л. 1–173, 195–219, 250, 323,
324; Гочева, П. През Босфора към Възродителния процес. С., 1994, с. 96; Стоянов, В.
Турското население, 144–145; Ялъмов, Иб. История на турската общност, с. 383;
Танев, Ст. Българите мохамедани – вечни мъченици на чужда държава и на своята
родина. – Родопи (Смолян), 2008, 3–4, с. 35; Минало, 2008, 4, с. 91; Груев, М. От
„Пролетарски интернационализъм“ към „Единна социалистическа нация“: политики
към българските мюсюлмани. – Във: Възродителният процес. Мюсюлманските общности и комунистическият режим. С., 2008, с. 84.
40
Текущ архив на Сдружение Дружба „Родина“. Писмо № 161/11 февруари
2013 г.
41
Пак там. Писмо на Върховната касационна прокуратура, № 2015/2013 от 7
март 2014, с. 2.
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Кирково – прострелян при оказана физическа съпротива на 30.04.1972 г.,
починал в болницата в гр. Ардино; област Смолян – Неджибе Келосманова
от с. Барутин, общ. Доспат – при акция на милицията на 16-18.03.1972 г. е
нападнала служители – получила е наранявания и след 10 дни е починала в
гр. Девин; Емине Ибрахимова от с. Барутин, общ. Доспат – не е ясно дали
е жертва на насилие – била е лежаща болна в дома си, където е починала /
подробности относно смъртта на двете жени има също така в справка
рег. № Т-5782/24.08.2012 г. по пр. № 496/2012 г., по описа на СГП; област
Благоевград – Алиш (Сафедин Ибрахим Осенски от гр. Якоруда – участник в
групата на около 400 човека, които на 10.05.1972 г. предприели поход от района на с. Якоруда към град София за изразяване на протест срещу смяната
на имената /групата преминала пеш през Рила, но е спряна от органи на реда
в землището на гр. Самоков – наследниците на Осенски сочат, че там върху
него е упражнено насилие, вследствие на което на 13.05.1972 г. по време на
обратния път към родното си място той е починал/; Емин Мехмедов Црънков от гр. Якоруда. Наследниците му твърдят, че поради нанесен побой, на
24.07.1972 г. е починал в болницата в Разлог; Георги Неофитов Цинцев от гр.
Якоруда – длъжностно лице – твърди се, че е убит по повод водена от него
пропаганда за смяна на турско-арабските имена на българските мюсюлмани; Хюсеин Караалил от с. Корница, общ. Гоце Делчев, Мухарем Барган от с.
Корница, общ. Г. Делчев, Салих Амидеин от с. Корница, общ. Г. Делчев, Тефик
Хаджи от с. Брезница, общ. Г. Делчев, и Имаил Кальор от с. Брезница, общ
Г. Делчев – жертви на събития, свързани с преименуването и случили се в с.
Корница на 29.03.1973 г. и които не са споменати в книгата на Мемишоглу.
Всички загинали са били погребани от близките си в присъствие на други
жители на съответните населени места. Освен тях, не са били установени
други жертви, свързани с кампанията за смяна на имената на българите с
ислямско вероизповедание за периода 1972 – 1973 г. Гражданите, от които
са били снети обяснения, категорично опровергават твърденията на Хюсеин Мемишоглу за броя на жертвите, както и за мащабите и формите на
упражнявано насилие, описано в книгата му „Страници от историческото
минало на помаците“. Видно от приложените смъртни актове е, че в посочените в книгата периоди и райони, в които живеят преобладаващо българи
мюсюлмани, всички регистрирани смъртни случаи са били съизмерими с нормалната смъртност на населението и не кореспондират по никакъв начин
с твърденията на Мемишоглу. По отношение на гражданите, несъгласни с
тази политика, е предприета мярка „Принудително разселване“, а други са
осъдени на различни срокове лишаване от свобода заради убийства, опити за
убийства и др. престъпления, извършени по повод съпротивата им при смяна
на имената. Имало пострадали от физическо насилие, но липсват данни за
разрушаване на къщи и/или увреждане на каквато и да е собственост42.
Пак там. Писмо от Военно-апелативната прокуратура, № 269/2014 от 15 август 2014, 2–3.
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Поклон пред паметта на загиналите! Противопоставянето поражда насилие и непрежалими загуби за въвлечените в него. Но трагедията на жертвите
и техните близки стават обект на спекулации и манипулации в псевдонаучни
публикации на турски и други чужди историци. Затова е необходимо да разобличаваме онези, които злоупотребяват с родовата и националната ни памет.
Лъжите на Илкер Алп и на Хюсеин Мемишоглу са от времената на непреставащите злостни атаки на турските пропагандни центрове срещу българската
държава. Пропаганда, която и днес трови съзнанието както на мюсюлманите
българи, така и на турците в България. Жителите на посочените в документите села и градове, а също и в другите родопски селища, би трябвало да знаят
доказаната от нас истина и абсурдността на твърденията на посочените турски автори. Техните книги обаче са реален факт. Разпространявани и четени
от българите мохамедани и от турците в България, те създават абсолютно погрешна представа за коментираните тревожни събития у читателите им. Понастоящем тези книги се цитират като източници на „знание“ и се използват
за тенденциозна политическа пропаганда и при отбелязване на годишнини от
споменатите събития. Затова лъжливите текстове на техните автори би следвало да бъдат опровергавани и отречени от позициите на истинската наука в
съвместно изявление на съответните компетентни органи в Република България и в Република Турция, и то да бъде огласено, че информацията в тях е
недостоверна.
Днес, когато информацията става все по-общодостъпна, отговорността
за истинността на историческите факти е изключително голяма. Критичното
отношение към публикуваните фалшифицирани факти също е задължително.
А когато целта на авторите на публикациите е да предизвикват недоверие и
омраза между българските граждани с лъжи и клевети, това не е свобода на
словото, а словесен призив за терористични действия, към които държавата,
обществото и представителите на научната и хуманитарната мисъл не бива да
остават безразлични.
Турските „приноси“ към българската история се допълват с подобни
„приноси“ и на западноевропейски учени, в чиито публикации откриваме
освен недостатъчна научна прецизност, и някои лъжи с категорична антибългарска насоченост. Не може да не споменем „заслугите“ на холандския
османист професор Махиел Кийл, който пренебрегва установени научни истини за далечното или близкото историческо минало на българския народ. В
неговата книга „Хора и селища в България през османския период. Събрани
съчинения“, преведена на български език, той твърди, че българите приемат
исляма само доброволно поради икономически съображения и върху тях не е
оказван какъвто и да било натиск или прилагано насилие от османската власт.
В друга негова книга – „Изкуство и общество в България през турския период“, също преведена и издадена на български език (2002 г.) той обижда българите с недопустими за един учен вулгаризми. В книгата Кийл пише: Ах, тези
лоши и неблагодарни българи, които неизвестно защо са вечно недоволни от

Турски историци и други чужди автори – фалшификатори на българската история

221

така добре уредения си живот по време на чуждото владичество, спретнато им от невероятно благородните и толерантни османлии, вместо да им
се чувстват задължени за това. Но какво може да се очаква от балкански
аборигени, сред които пък българите са най-скапания народ, след като за
едно адекватно отношение към османското минало и останалите от него
културни паметници се изискват човешки качества, каквито не се поощряват на Балканите. Според професор Мария Тодорова може да се постави
въпросът доколко този негов труд не е политическа поръчка. Немалка част от
написаното от М. Кийл, по думите на професор Елена Грозданова, представлява по същество класическа смесица от истини, полуистини и откровени
фалшификации, присъщи по-скоро на публицистиката с пропагандна цел и
поднесени при това с един нетърпящ възражение менторски тон. Направените констатации на М. Кийл са пристрастни, едностранчиви и лишени от
научно основание43.
Не бива да отминаваме и друг негов „принос“ към османистиката и
българската история, който се изразява в преиначаването на една измислена
журналистическа сензация и я превръща в „научна“ истина. През 1879 г. в английски вестник се появява публикация за 30 тона кости на османски войници,
загинали в сраженията при Плевен, купени от английска фирма и превозени
със знанието и съгласието на османските власти от пристанището Родосто в
Мраморно море до Бристолското пристанище на Англия. През 1890 г. в своите
мемоари Camp and Studio Ървин Монтагю, военен кореспондент и художник,
непосредствен свидетел на боевете при Плевен, с доловима ирония преразказва тази история като анекдот, свързан с Руско-турската война (1877 – 1878 г.).
Британският специалист по история на журналистиката Рупърт Фурно включва този куриозен анекдот – разказ без претенции за достоверност – в своята
книга за битката при Плевен и нейното отразяване в тогавашния британски
печат. Книгата е издадена в Лондон и Ню Йорк през 1958 г.44
Ървин Монтагю и Рупърт Фурно се отнасят с недоверие към историята
с костите на османските войници поради известната практика на журналистите да пускат фиктивни сензационни известия във вестниците, за да привлекат
читателското внимание и предизвикат по-голям интерес в британското общество. Но включената в техните книги „история“ остава и доста по-късно, през
1995 г. холандският османист проф. Махиел Кийл я предава като факт в свояСтокхолмският синдром в османистиката, или търсене на верен подход към
историята. Интервю с професор д.и.н Елена Грозданова. – Път, бр. 9, ноември
2008, с. 8; http//lib.sudigital.org/record/18919/files/SUDGTL-MAGAZ-2012-002.pdf.
44
Левкова-Мучинова, М., Д. Христов, Ст. Димитров, Кр. Йорданов. Ако
изключим свободната игра на въображението. Рец. на Георгиев, А., Б. Алексиев, Г.
Лозанова, Д. Трънкова, Д. Добрева, Ив. Влаева, Й. Бибина, О. Събев, Р. Попов.
Турците в България. История, традиции, култура. С., 2012. – В: По пътя на труповете от Плевен до Бристол. Съставител Ел. Алекова. С., 2015, с. 67.
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та статия за Плевен, публикувана в многотомната Encyclopedia of Islam45. По
такъв начин сензационната измислица, но вече като „научен факт“ попада в
това авторитетно издание с много висок тираж за мюсюлманите в ислямския
свят. Десет години по-късно, в 2005 г., същата статия с „научната“ и зловеща
информация за мнимата съдба на османските кости е преведена и отпечатана
на български език в сборника със съчинения на М. Кийл, посветени на България46.
През 2012 г. излиза от печат сборникът Турците в България. История,
традиции, култура под редакцията на Антони Георгиев. В това луксозно и
впечатляващо двуезично издание, предназначено за световната научна и културна общественост, измислицата се тиражира вече като особено скандален
текст, свързан с панорамната експозиция „Плевенската епопея“ и сраженията
при Плевен, който завършва по следния начин: Но къде са турците, загинали при Плевен? Малко известен факт е, че повечето от десетките хиляди
мъртви били погребани в масови гробове. По-късно те били изкопани и предадени на английска фирма, която ги използвала като тор в британското
земеделие47. С включването на цитираната измислица в това българско издание журналистическата сензация отново вече за трети път се лигитимира като
безспорен научен факт.
Споменатият „малко известен факт“ е разобличен с надеждни аргументи като публицистична мистификация в статията на професор д.и.н. Илия
Тодев И на Шипка не всичко е спокойно48. Срещу тази лъжа има протестна
подписка от плевенската общественост до президента, министър-председателя и председателя на Народното събрание, до посланиците на Република
Турция, на Руската федерация, на САЩ, до посланиците на държавите членки на Европейския съюз в София и други. Ръководството на Института за
исторически изследвания към БАН също изпраща писмо до редакторите на
българското издателство Vagabond: media Ltd, в което е отпечатана книгата
„Турците в България“ с настояване за публично опровержение на посочения
скандален текст в книгата49.
Пак там, 68–70.
Кийл, М. Хора и селища в България през османския период. Събрани съчинения. С., 2005, с. 9, 473; Вж. също Левкова-Мучинова, М., Д. Христов, Ст. Димитров,
Кр. Йорданов. Цит. съч., с. 70.
47
Георгиев, А., Б. Алексиев, Г. Лозанова, Д. Трънкова, Д. Добрева, Ив.
Влаева, Й. Бибина, О. Събев, Р. Попов. Турците в България. История, традиции,
култура. С., 2012, с. 20.
48
Тодев, Ил. И на Шипка не всичко е спокойно. – Наука, 2013, 5, 33–36; Вж. същата статия на Ил. Тодев в разширен вариант в По пътя на труповете от Плевен до
Бристол, 117–123; Алекова, Ел. Учени разобличават неоосманистки лъжи. – Дума,
бр. 86 (7087), 18 – 19 април 2015.
49
Протестна подписка срещу лъжата в книгата „Турците в България“, София,
2012. – В: По пътя на труповете, 232–248.
45
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Заглавието на книгата сборник Турците в България. История, традиции, култура с научно-популярно изложение и с много илюстрации задължава
авторите български учени и журналисти да предложат на читателите турци и
българи текст само за турската етническа общност в нашата страна. Съзнателно и провокационно предизвикателство към българската научна и културна
общественост, а също и към българските официални власти, е включването
на текст и цветни фотоси за българите мохамедани, за другите мюсюлмански
общности и за турскоезичните българи с християнско вероизповедание – гагаузите, които не са турци. Мястото на тези различни от турците етнически групи, без гагаузите, в спомената книга сборник е обяснимо и оправдано само ако
тази книга има заглавие „Мюсюлманите в България“. Това разминаване между заглавието на книгата и нейното тематично съдържание е доказателство
за липсата на концептуално-методологическо научно мислене у авторския
колектив, за недостатъчната му историческа и етноложка култура. Другото
обяснение е: съзнателно формулирано тенденциозно заглавие и публикуван
текст с антинаучно съдържание във вреда на българската историческа наука, за манипулиране на историческата памет на българите мохамедани и на
другите нетурски мюсюлмански общности с цел тяхното приобщаване към
турците в България и в Република Турция.
Обективното задълбочено и всеобхватно изследване на изселването на
турците от съвременна България преди и след 1989 г. би опровергало както
много от създадените и постоянно разпространявани митове за непрестанното ескалиращо насилие на българската държава върху турската етническа
общност в нашата страна, така и митовете за „големите грижи“ на турската
държава към изселилите се български турци в Република Турция. Преживели
голямо разочарование от тези „грижи“, те се връщат обратно в своята родина България. „Възродителният процес“ като крайна проява на насилие в българската държавна политика спрямо българските турци е отречен и осъден
много скоро след рухването на авторитарната власт в България. Тази справедлива оценка обаче изисква паралелното проучване на действията на всяка
от двете държави по отношение на българските турци, защото тези действия
са непосредствено свързани с интересите на тяхната собствена национална
вътрешна и външна политика. Тъкмо затова към изселването на българските
турци в Република Турция, тяхното завръщане в България и сетне повторното
им напускане на нашата страна и заминаването им в Турция е изключително
комплицирана проблематика, към която задължително трябва да се прилагат
в максимална степен методологическите принципи на научното познание и
моралните критерии на научната и професионалната етика. Освен това е абсолютно необходимо да се използва много внимателно и прецизно употребата
на термините „етническо прочистване“ и „геноцид“. Българските професионални историци и другите представители на социалните науки би следвало да
анализират безпристрастно върху основата на множество архивни документални източници и чрез специфичните методи на обществознанието всички
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вътрешни и външни причини и фактори, които обуславят и обясняват отношението на българските и турските правителства към българските турци, да
преценяват техните влияния и резултати върху турците през призмата както
на индивидуалните им човешки права, така и на националните ни интереси и
сигурност50.

Калинова, Е. Насилието в политиката, 62–63; Научни подходи в изследванията за политиката към турското население в България в периода 1944 – 1989 г. –
В: Предизвикателствата на промяната. Национална научна конференция, С., 2006,
304–306.
50
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РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ХРИСТИЯНСТВОТО
В ЛУДОГОРИЕТО
Данаил Петров
THE DISSEMINATION OF CHRISTIANITY
IN THE LUDOGORIE
Danail Petrov
The Ludogorie is a district in the North East part of Bulgaria. Important roads from
Hellenic and Roman times passed through the region and connected big city centers. The
Christianity was imposed in the Ludogorie during the late Antiquity. The big city centers
such as Abritus (Razgrad) and Diniskarta (Voivoda) became Episcopal centers. The name
of Marcian, the bishop of Abritus, was mentioned in the written sources.

През I век римляните покоряват тракийските племена и изграждат в
техните земи провинциите Мизия, Тракия и Македония. Римската провинция
Мизия е създадена през 15 г. н. е. и обхваща северната част на Древна Тракия. През 86 г. по стратегически съображения тази провинция е разделена на
две – Горна и Долна Мизия. Долна Мизия обхваща по-голямата част от днешна Северна България, като редица региони от Предбалкана са включени в границите на провинция Тракия (Южна България). Окончателно границите на
провинция Долна Мизия се оформят при династията на Северите в началото
на III век. След реформите на Диоклециан (284 – 305) и Константин I Велики
(306 – 337) Долна Мизия е преименувана във Втора Мизия, като тя обхваща
голяма част от Северна България. Част от нея, която включва областта Добруджа, се оформя като самостоятелна провинция Скития. След разделянето
на Римската империя на две части – Източна и Западна, през 395 г. днешните
български земи са включени в нейния източен дял, известен като Византия.
Историко-географската област Лудогорие (Делиорман) обхваща част от
днешна Североизточна България1. Тя представлява самостоятелна географска област в Североизточната Дунавска равнина, която се различава в редица
отношения от областите, които я обграждат. Името ѝ се превежда като район
Маринов, В. Делиорман (южна част). Областно географско проучване. С.,
1941, 6–14; Стефанов, Й. Археологически паметници и история на проучванията от
Исперихски район. С., 1997, 14–23.
1
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на „луди и девствени гори“, поради наличието в района на гъсти гори. Предполага се, че името Делиорман има турски произход и означава „луда гора“.
Област със сходно име съществува и във Влашката равнина между устието
на р. Алута и р. Веде. Има и становище, че след покоряването на България от
османците те започват да наричат областта „аач денизи – горско море“, а покъсно възприемат името Делиорман със значение на „луда гора“. С течение на
времето се налага тезата, че името на областта има кумански или прабългарски произход. През 1950 г. областта започва да се нарича Лудогорие. Областта е разположена между 20°20» и 27°12» източна дължина и най-северната
ѝ точка е 43°26» северна ширина, със средна надморска височина 300 м и с
площ около 5000 кв. км. Тя обхваща основно Разградска и северната част на
Шуменска област. Релефът на областта е хълмисто-платовиден, със заравнени или отделни равнинни форми, с каньоновидни долини в средните и долни поречия на някои реки, които я пресичат. Освен Лудогорското плато, част
от областта са: Самуиловските, Белиломските височини, Воеводското плато,
височината Стана и Разградските височини. Районът е пресечен от долините на реките Бели Лом, Крапинец и други. Областта може да се раздели на
три части: Лудогорски възвишения, Лудогорско плато и Хълмисто Лудогорие.
Южната част на областта е най-висока с надморска височина между 400 – 500
м. Тя обхваща Самуиловските, Разградските, Воеводските височини и т. н.
Средната част е платовидна, с надморска височина 250 – 300 м, като в района
се издига Свещарската могила. Северната част е с надморска височина под
250 м и се снижава към р. Дунав.
В завладените на Балканите земи римляните изграждат солидна селищна и пътна мрежа, които укрепват тяхната власт. По тази пътна мрежа се
разпространяват в границите на империята религиозни култове и вярвания –
първо официалните римски, а след това и християнството.
И в Лудогорието се изгражда селищна мрежа, съобразена с римската
строителна практика. Селищата са свързани с пътни артерии, които имат не
само регионално значение. Селищната и пътната мрежа в Лудогорието се оформя още през елинистическата епоха2. Тук възникват някои значими селища
и крепости – при гр. Исперих (местността Сборяново – Хелис), при гр. Разград и други, които са племенни резиденции на живеещото в района тракийско племе гети. Тези селища са свързани с пътни трасета, които следват посоката на реките, протичащи през областта към р. Дунав и Черно море. Пътна
отсечка пресича областта с посока на тракийските селища: от района на гр.
Русе на дунавския бряг, през гр. Разград, гр. Шумен, с. Мадара, Шуменско,
гр. Девня към гр. Варна (гръцката колония Одесос), на брега на Черно море.
Петров, Д. Тракийска селищна и пътна мрежа в Лудогорието V – I в. пр. Хр.
– В: Юбилеен сборник 50 години ДИПКУ-Варна. Варна, 2005, 260–263; Антични пътища в Лудогорието (IV в. пр. н. е. – VI в. н. е.). Автореферат на дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор“. Шумен, 2014, 5–19.
2
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Друга пътна отсечка започва от Дунавския бряг при дн. гр. Тутракан и преминава през тракийските селища при с. Свещари до гр. Исперих (крепостта
Хелис), гр. Разград, гр. Търговище и през Стара планина към дн. гр. Ямбол
(крепостта Кабиле). Пътни отсечки от района на дн. гр. Силистра преминават
през тракийските селища при гр. Шумен и с. Мадара, Шуменско, Ришкия и
Върбишкия проход към дн. гр. Ямбол.
След като римляните завладяват областта, те изграждат в нея селищна
и пътна мрежа, съобразена с тяхната строителна практика3. Построени са голям брой селища и укрепления с различен статут: гр. Разград, с. Пороище, с.
Благоево и други, Разградско; с. Войвода, с. Висока поляна, гр. Каолиново и
други, Шуменско. По археологически път е проследена селищната мрежа в
двете области – Разградска и Шуменска. Системни археологически проучвания обаче се правят в някои от тези селища, поради което археологическите
находки са ограничени. Малко се знае и за наименованията на тези селища.
Със сигурност са локализирани крепостите Абритус до дн. гр. Разград и споменатата от византийския писател Прокопий Кесарийски в неговия труд „За
строежите“ крепост Динискарта, до античната крепост при дн. с. Войвода,
Шуменско. Тук могат да се добавят още и предполагаемите локализации на
крепостта Робуста, също спомената от Прокопий Кесарийски, до античната
крепост до с. Висока поляна, Шуменско; станцията Пимаза, при античното
селище до дн. с. Благоево, Разградски и крепостта Даусдава, спомената от
Клавдий Птоломей, при античните селища в мест. Сборяново до с. Свещари
или до с. Глоджево (местността Вълчата гора), Разградско.
Най-значимите градски центрове в провинциите Долна и Втора Мизия
крепостите Абритус, локализирана до днешния град Разград, и Динискарта
до дн. с. Войвода, Шуменска област4. В периода I – III век Абритус се оформя
като укрепен лагер, седалище на римска помощна част – кохорта в местността
Хисарлъка до дн. гр. Разград. Той е изграден на плато близо до р. Бели Лом, на
площ от 15 дка. От IV век съществува като късноантична крепост. От нея са
проучени укрепителните съоръжения, порти, обществени, стопански и религиозни сгради. Крепостта при с. Войвода е разположена на 1,5 км югоизточно
от селото в местността Хисарлъка, като заема площ от 40 – 50 дка. Оградена
Стоянов, С. Културно-историческо наследство на траките в Разградски окръг.
Проучвания и проблеми. – В: Североизточна България – древност и съвремие. С.,
1985, 159–67; Дремсизова, Ц., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници на Шуменски окръг. С., 1975, с. 5 и сл.; Петров, Д. Тракийска селищна и пътна
мрежа, 260–263; Римска пътна мрежа в Лудогорието. – В: Jubileus. V. Сборник в чест
на проф. М. Тачева, С., 2002, 313–317; Аладжова, Д. Късноантичната крепост при с.
Войвода, Шуменско. – В: Римски и ранновизантийски селища в България. Т. III. С.,
2008, 122–135.
4
Радославова, Г., Г. Дзанев. Абритус. – В: Римски и ранновизантийски селища в България. Т. II, С., 2003, 110–148 и цит. там литература; Аладжова, Д. Цит. съч.,
122–135.
3
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е с крепостна стена с дебелина над 3 м. Главната порта се намира на южната
крепостна стена. Изследвани са следи от жилищни и стопански сгради.
Споменатите селища са свързани с второстепенни пътни артерии, които
са част от римската пътна мрежа в тракийските земи5. През двете най-значими
крепости преминават пътни трасета, някои от които следват съществуващите
от елинистическата епоха пътни отсечки. Римският второстепенен път Сексагинта Приста – Марцианопол – Одесос пресича областта с посока запад–изток и свързва Долен Дунав със Северното Черноморско крайбрежие. Той е
изграден през II – III век. Започва от римската крепост Сексагинта Приста
(Русе) на брега на р. Дунав. Тя е седалище на римски помощни части с дунавски флот. Продължава в долината на р. Русенски Лом и нейния приток Бели
Лом. Преминава през римските селища при селата: Щръклево и Паскалевец,
Русенско. Продължава на територията на Разградска област през селищата
при: гр. Цар Калоян и с. Осенец, Разградско, и достига до важната римска
крепост и кръстопътен възел Абритус (Разград). Оттук продължава към селищата при селата Каменар и Бели Лом, Разградско, и навлиза на територията
на Шуменска област. Пътното трасе се насочва към крепостите при селата Висока поляна и Войвода, Шуменско. При последната е локализирана крепостта
Динискарта. Има предположение, че при с. Висока поляна се намира друга
крепост, спомената от Прокопий Кесарийски – Робуста. След това пътят продължава на територията на Варненска област през крепостта при с. Невша,
Варненско, към значимия градски център Марцианопол (Девня). Оттук той
достига до черноморското пристанище Одесос (Варна). Друго пътно трасе
Дуросторум – Абритус – Никополис ад Иструм пресича Лудогорието с посока
североизток – югозапад. То свързва Долен Дунав с Централна Северна България. Започва от важния военен център Дуросторум (Силистра), седалище на
XI Клавдиев легион, на брега на р. Дунав. Трасето му преминава през римските селища при селата Ветрен и Малък Преславец, Силистренско, и продължава на територията на Разградска област, в долината на р. Крапинец. Оттук
продължава през античните селища в местността Сборяново до гр. Исперих и
правителствената резиденция до бившето село Воден, Разградско, като достига до крепостта Абритус (Разград). Продължава през античното селище до с.
Благоево, Разградско (станцията Пимаза) по посока на Ковачевското кале до
с. Ковачевец, Търговищко. След това продължава на територията на Великотърновска област през: античните селища при селата Горски Горен Тръмбеш
и Драганово, Великотърновско. Достига до значимия градски център и кръстопътен възел Никополис ад Иструм (с. Никюп, Великотърновско). Още едно
пътно трасе: Дуросторум – Деултум, пресича Лудогорието, но с посока север–
юг. То започва също от военния център Дуросторум (Силистра) на брега на р.
Дунав и продължава на юг през античното селище при гр. Алфатар. Навлиза
на територията на Шуменска област и се насочва към римската крепост при
5

Петров, Д. Римска пътна мрежа, 313–317; Антични пътища, 19–28.
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с. Войвода, Шуменско (крепостта Динискарта). Оттук продължава на юг към
Шуменската крепост и тази при с. Мадара, Шуменско. Използвани са трасета
и през двата прохода – Ришки и Върбишки, към крепостта Кабиле (до Ямбол).
След това пътят достига до важната римска крепост и кръстопътен възел Деултум (с. Дебелт, Бургаско). Тези пътища също са строени през II – III век.
С раждането на Римската империя в Древна Палестина възниква и се
разпространява християнството. Въпреки че векове наред неговите последователи са подложени на гонения от римските власти, то се разпространява
сред широки слоеве от римското общество. През 313 г. с Миланският едикт
християнството е признато за равноправна религия с останалите религиозни
култове в Римската империя. На Първия вселенски събор, проведен в гр. Никея (Мала Азия), са разработени каноните на вярата. В края на IV век християнството се утвърждава като официална религия в Римската империя.
Християнството се разпространява и в Древна Тракия. На Балканите6 са
създадени местни църкви още от апостол Павел в градовете Филипи, Верея
и Солун.
През следващите векове възникват и други църковни центрове в днешните български земи.
Проблемът с разпространението на християнството в историко-географската област Лудогорие е интересен, но недобре проучен. Причината е
липсата на достатъчно писмени извори по темата. За да се изясни въпросът
трябва да се разшири кръгът на разглеждания изворов материал, като се добави информацията от археологическите проучвания на селищната мрежа и
намерените в тях находки от римската епоха.
Няма никаква данни за проникване на християнството в областта Лудогорие през първите векове на римската власт (I – III в.). Едва през IV век се
открива информация за неговото разпространение в този регион по косвен начин. Крепостите и селища в областта са свързана с пътни артерии с най-големите градски центрове в провинцията: Дуросторум (Силистра), Марцианопол
(Девня) и Никополис ад Иструм (с. Никюп, Великотърновско). В писмените
извори се открива информация за разпространение на християнството в тези
градове през IV век. Вероятно по това време чрез тях то прониква и в Лудогорието.
На първо място трябва да се посочи важният градски център Дуросторум (Силистра)7. От този град са двама известни християнски мъченици.
Първият е епископ Дазий, който заедно с шестима римски войници е убит
по времето на император Диоклециан (284 – 305) и това събитие е описано
в „Деянията на Дазий“. Вторият мъченик е Емилиян, който пострадва при
управлението на император Юлиан (361 – 363), като за него се споменава в
произведението на Теодорит Критски и Пасхална хроника.
6
7

История на България. Т. I. С., 1979, 381–382 и цит. там литература.
ГИБИ, I, С., 1958, с. 75; ГИБИ, III, С., 1960, 17–21, 71–72.
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Друг значим градски център е Марцианопол (Девня), от където са известни имената на няколко епископи на града от IV век8. По времето на пребиваването на император Валент в града (60-те години на IV век) епископ е
Домнин. Християнският писател Соломен в своята „Църковна история“ споменава за друг марцианополски епископ от това време – Мартирий.
Към тази група градове трябва да се добави и Никополис ад Иструм
(Никюп, Великотърновско)9. В района още през 348 г. се заселва със своето
папство известният готски епископ Улфила, който превежда Библията на готски език. Информация за тези събития ни дава Филосторий в своята „Църковна история“.
Информацията за разпространението на християнството в крепостите и
селищата от Лудогорието е оскъдна. Частично са проучени селища при селата
Войвода и Висока поляна, Шуменско, местността Сборяново до гр. Исперих,
Разградско, и други10. При тези проучвания и теренни обхождания на други
селища от римската епоха са открити случайни находки (най-вече християнски погребения). Повече изворов материал, свързан с тематиката, е намерен
при проучването на крепостта Абритус. От други извори се знае, че всяка
крепост, призната от официалните власти за градски център през Късната античност се оформя като епископски център. По всяка вероятност в района на
областта Лудогорие се оформят няколко центъра. Най-значим от тях е крепостта Абритус (Разград).
Може да се предположи, че през IV век в късноантичната крепост Абритус възниква християнска община и градът се оформя като епископски център. Повече информация за разпространението на християнството в този регион има от V – VI век11. Абритус се споменава като епископски център в два
писмени извора. Първият извор е послание на марцианополския архиепископ
Валериан до император Лъв I (457 – 474) през 458 г. В него са изброяват имената на епископи от Северна Тракия, като начело на списъка е посочен епископът на Абритус – Марциан. Крепостта Абритус е посочена като епископски
център и в Епархийски списък от VIII век.
При проучването на Абритус Т. Иванов разглежда някои сгради, свързани с разпространението на християнската религия в района12. В началото
той се спира на сграда XIII в крепостта, разположена в западната част на крепостта, днес под Завода за антибиотици. Тя е изследвана първо от А. Явашов,
ГИБИ, I, С., 1958, с. 33, 655.
Пак там.
10
Дремсизова, Ц., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници,
22–23; Стефанов, Й. Археологически паметници, 144–177; Аладжова, Д. Цит съч.,
122–135.
11
ГИБИ, III, С., 1960, с. 194; Бешевлиев, В. Късноантична и средновековна
география на Североизточна България. – ИАИ, XXV, 1962, с. 5.
12
Иванов, Т., С. Стоянов. Абритус. История и археология. Разград, 1985, с.
34, обр. 40; 39–40, обр. 48, 49; с. 40, обр. 51 и цит. там литература.
8
9
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който попада на латински надпис с името на бог Аполон и предполага, че това
е негово светилище. Т. Иванов установява, че това е старохристиянска трикорабна базилика. При проучването на храма е открита мраморна мощехранителница без похлупак. Върху една от късите страни на мощехранителницата
е издълбан кръст, запълнен с червена боя. Т. Иванов изказва предположение,
че част от сграда X, която е използвана първо за баня, е прустроена по-късно в християнски храм. Тук е намерен правоъгълен каменен блок с вдълбан
в него кръст, боядисан в червено. В края на XIX век А. Явашов разкопава в
източната част на крепостта едноапсидна засводена църква с троен разчленен
притвор, която според Н. Мавродинов е от V век13.
В некрополите на крепостта Абритус, разположени извън нея, са открити няколко християнски погребения от V – VI век с беден гробен инвентар
(керамични съдове и други битови предмети). При едно от тези погребения е
намерен надгробен камък на жител на крепостта с издълбан на него надгробен надпис на латински език14.
Късноантичната крепост Абритус е унищожена в края на VI век, като
тук се заселват славяни и прабългари и възниква средновековно селище. Въпреки че тези земи са в границите на Българската държава, Византия продължава да ги разглежда като своя територия. С това може да се обясни фактът,
че в Епархийски списък от VIII век се споменава крепостта Абритус като
епископски център, заедно с други големи градски центрове от късноантичната епоха като Дуросторум, Марцианопол и други. След възстановяването на
археологическите разкопки на античната крепост Абритус през 1990 г. в продължение на няколко сезона е разкопана еднокорабна църква и масивна сграда югоизточно от нея. Местни археолози предполагат, че това е манастирски
комплекс от IX – X век. Той е построен върху късноантична сграда от V – VI
век, където може да е резидирал епископът на късноантичната крепост Абритус15. За важното място на крепостта и селището до днешния град Разград
говори фактът, че както след налагането на християнството в България през
864 г., така и след завладяването на тези земи от византийците през 1001 г. тук
вероятно се възстановява епископският център.
В заключение трябва да се посочи, че на базата на разгледаните изворови данни може да се твърди със сигурност, че през Късната античност (IV – VI
век) в областта Лудогорие като част от тракийските земи се разпространява
и налага християнската религия. Най-значимите крепости в нея като Абритус
(Разград), Динискарта (с. Войвода, Шуменско) и други се превръщат в епископски центрове.

Пак там, 9–11, обр. 6.
Радославова, Г., Г. Дзанев. Цит. съч., 136–137.
15
Пак там, 141–143, обр. 55.
13
14
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