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МОНЕТОСЕЧЕНЕТО НА АНХИАЛОС – 
КОНТРАМАРКИ

Янислав Тачев

THE COINAGE OF ANCHIALOS – COUNTERMARKS
Yanislav Tachev

In the specialized literature a special attention is paid to the countermarks antique 
coins – they carry a valuable information in them. Coins that were countermarked during 
the Roman era are better studied than those stamped in the Classical and the Hellenistic 
period. The countermarks of the western part of the Roman Empire have been a subject of 
extensive research for a long time, but it was only three decades ago when the impressive 
work of J. C. Howgego appeared. It was dedicated to the countermarks of the eastern 
Roman provinces. This extremely valuable research indicates the importance of the data 
contained in the countermarks regarding the disclosure of the economic role of the provin-
cial Eastern coinages. In this study we have included fifteen coins, organized into several 
groups according to their belonging before the countermarking and depending on where the 
countermark print was placed (in Anchialos or any other mint).

В специализираната нумизматична литература се обръща особено 
внимание на контрамаркираните антични монети – носители на ценна 
информация. Монетите, контрамаркирани през римската императорска 
епоха, са по-добре проучени от тези, подпечатани през класическата и 
елинистическата1.

Контрамарките от западната част на Римската империя отдавна са 
предмет на задълбочени изследвания2. Преди три десетилетия се поя-
ви впечатляващият труд на J. C. Howgego3, посветен на контрамарките 

1 Draganov, D. The countermarks of Moesia inferior and Thrace. – Klio, 73, 1991, p. 495.
2 Grünwald, M. Die römischen Bronze und Kupfemunzen mit Schlangmarken im 

Legionslager Windonissa. Basel, 1946; Kraft, K. Zu den Schlagmarken des Tiberius und 
Germanicus. – Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschrichte, 2, 1950/51, 21ff; Kraay, 
K. The Behaviour of Early Imperial Countermarks. – Essays in Roman Imperial Coinage, 
presented to Harold Mattingly. Oxford, 1956, pр. 113–136; Mackdowall, W. An Early 
Imperial Countermark from Pannonia. – NChr. 7, vol. 6, 1966, pр. 125–133.

3 Howgego, J. Greek imperial countermarks. Studies in the provincial coinage of the 
Roman Empire. London, 1985.
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от източните римски провинции. Това изключително ценно изследване 
показва по безспорен начин голямото значение на данните, съдържащи 
се в контрамарките, за разкриване на икономическата роля на провин-
циалните източни монетосечения4. 

В настоящото изследване сме включили петнадесет монети, сис-
тематизирани в няколко групи според принадлежността им преди кон-
трамаркирането и според това къде е поставен контрамарковият печат 
(в Анхиалос или в някоя друга монетарница). Първо ще се спрем на 
контрамаркираните в Анхиалос чужди монети. Според принадлежнос-
тта си те се делят на владетелски (монети на Реметалк I) и градски 
(провинциални).

Монетите на Реметалк I, контрамаркирани в Анхиалос, които ус-
пяхме да проучим, са три (Обр. 1–3)5.

Обр. 1 Обр. 2 Обр. 3

Обр. 1. Аверс: BAΣIΛЕΩΣ POIMHTAΛ|KOY ; глави на Ре-
металк I и Питодорис (една до друга), надясно. Реверс: KAIΣAROΣ 
ΣEBAΣTOY ; глава на Август, надясно; ч. к.

Обр. 2. Аверс: BAΣIΛЕΩΣ POIMHTAΛKOY ; глава на Реметалк 
I с тения, надясно. Реверс: KAIΣAROΣ ΣEBAΣTOY ; глава на Август, 
надясно, пред него – шише с високо гърло; ч. к.

Обр. 3. Аверс: BAΣIΛЕΩΣ POIMHTAΛKOY ; глава на Реметалк 
I с тения, надясно. Реверс: KAIΣAROΣ ΣEBAΣTOY ; глава на Август, 
надясно; ч. к.

4 Draganov, D. The countermarks, p. 495.
5 Благодарим на С. Топалов за любезно предоставените фотографии.
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И трите царски тракийски монети са подпечатани с един и същ 
контрамарков печат с квадратна форма, представящ първите три букви 
АГХ от демотикона на перегриналния Анхиалос. Този тип контрамарка 
е отдавна познат6.

При две от монетите (Обр. 1 и 3) контрамарката е поставена 
върху реверсите им (под главата на Август), а при третия екземпляр 
(Обр. 2) – върху аверса (под главата на Реметалк I).

Към групата на чуждите градски монети, контрамаркирани в Анхи-
алос, се отнасят три монети V номинал (Обр. 4–6). Две от монетите са се-
чени в Аполония Понтийска (Обр. 4–5), а третата – в Месамбрия (Обр. 6).

Обр. 4 Обр. 5 Обр. 6

Обр. 4. Аверс: AVK Λ CEП|CEVHPOC П

 
 
 

   
Обр. 4 Обр. 5 Обр. 6 

   
 

 
 
 
Обр. 4. Аверс: AVK Λ CEП|CEVHPOC П ; бюст на Септимий Север с лавров венец, броня и 
драпирана дреха, надясно. Реверс: АПОΛΛ|ΩN|IHT|ΩN  

       EN ПОNTΩ→; тетрастилен храм, в средата между 
колоните – статуя на Аполон, прав, гол, наляво, в протегнатата си напред дясна ръка държи фиала, 
а в отпуснатата лява – лаврова клонка; ч. к. 

 
Обр. 5. Аверс: Същото. Реверс: Същото; ч. к. 
Екземплярът е много изтрит от употреба. 

 
Обр. 6. Аверс: AVK Λ СЕП|CEVH[POC] ; бюст на Септимий Север с лавров венец, 
броня и драпирана дреха, надясно. Реверс: МЕСАМВР|IANΩN ; двама танцуващи 
карибанти, насреща; АМ – Варна, инв. № II-19652. 

 
Върху аверсите и на трите монети са поставени по две контрамарки с овална 

форма. Първата контрамарка представя глава на Атина с шлем, надясно, и е поставена зад 
тила на императора, а втората е комбинация от две букви – ΔХ, и е поставена пред лицето 
му. Контрамарката ΔХ е интерпретирана като стойностна, приравняваща чуждите и 
собствените градски монети, върху които е поставена, към тези от IV номинал7. 

Със същата двойка контрамарки е подпечатана и една собствена градска монета V 
номинал (Обр. 7), сечена за Комод през мандата на провинциалния управител Marcus 
Caecilius Servilianus (186-?). 
 
 

                                                           
7 Howgego, J. Greek imperial countermarks, p. 58, № 534; Draganov, D. The countermarks, pp. 503–504; 

Lazarenko, I. About two pairs of countermarks from the South Bulgarian Black Sea coast. – Archeologia 
Bulgarica, III/1, 1999, p. 81. 
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номинал (Обр. 7), сечена за Комод през мандата на провинциалния управител Marcus 
Caecilius Servilianus (186-?). 
 
 

                                                           
7 Howgego, J. Greek imperial countermarks, p. 58, № 534; Draganov, D. The countermarks, pp. 503–504; 

Lazarenko, I. About two pairs of countermarks from the South Bulgarian Black Sea coast. – Archeologia 
Bulgarica, III/1, 1999, p. 81. 

; бюст на Септимий 
Север с лавров венец, броня и драпирана дреха, надясно. Реверс: 
МЕСАМВР|IANΩN

 
 
 

   
Обр. 4 Обр. 5 Обр. 6 

   
 

 
 
 
Обр. 4. Аверс: AVK Λ CEП|CEVHPOC П ; бюст на Септимий Север с лавров венец, броня и 
драпирана дреха, надясно. Реверс: АПОΛΛ|ΩN|IHT|ΩN  

       EN ПОNTΩ→; тетрастилен храм, в средата между 
колоните – статуя на Аполон, прав, гол, наляво, в протегнатата си напред дясна ръка държи фиала, 
а в отпуснатата лява – лаврова клонка; ч. к. 

 
Обр. 5. Аверс: Същото. Реверс: Същото; ч. к. 
Екземплярът е много изтрит от употреба. 

 
Обр. 6. Аверс: AVK Λ СЕП|CEVH[POC] ; бюст на Септимий Север с лавров венец, 
броня и драпирана дреха, надясно. Реверс: МЕСАМВР|IANΩN ; двама танцуващи 
карибанти, насреща; АМ – Варна, инв. № II-19652. 

 
Върху аверсите и на трите монети са поставени по две контрамарки с овална 

форма. Първата контрамарка представя глава на Атина с шлем, надясно, и е поставена зад 
тила на императора, а втората е комбинация от две букви – ΔХ, и е поставена пред лицето 
му. Контрамарката ΔХ е интерпретирана като стойностна, приравняваща чуждите и 
собствените градски монети, върху които е поставена, към тези от IV номинал7. 

Със същата двойка контрамарки е подпечатана и една собствена градска монета V 
номинал (Обр. 7), сечена за Комод през мандата на провинциалния управител Marcus 
Caecilius Servilianus (186-?). 
 
 

                                                           
7 Howgego, J. Greek imperial countermarks, p. 58, № 534; Draganov, D. The countermarks, pp. 503–504; 

Lazarenko, I. About two pairs of countermarks from the South Bulgarian Black Sea coast. – Archeologia 
Bulgarica, III/1, 1999, p. 81. 

; двама танцуващи карибанти, насреща; АМ – 
Варна, инв. № II-19652.

6 Karayotov, I. The coinage of Messambria. Vol. II: Bronze coins of Messambria. 
Sozopol, 2009, p. 401, № 20; Карабашев, А. Монетосеченето на Анхиало. – В: 
Поморие древност и съвремие. Бургас, 2011, с. 171 (Karabashev, A. Monetosecheneto 
na Anhialo. – V: Pomorie drevnost i suvremie. Burgas, 2011, s. 171).
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Върху аверсите и на трите монети са поставени по две контра-
марки с овална форма. Първата контрамарка представя глава на Атина 
с шлем, надясно, и е поставена зад тила на императора, а втората е 
комбинация от две букви – ΔХ, и е поставена пред лицето му. Контра-
марката ΔХ е интерпретирана като стойностна, приравняваща чуждите 
и собствените градски монети, върху които е поставена, към тези от IV 
номинал7.

Със същата двойка контрамарки е подпечатана и една собствена 
градска монета V номинал (Обр. 7), сечена за Комод през мандата на 
провинциалния управител Marcus Caecilius Servilianus (186-?).

Обр. 7

Обр. 7. Аверс: АVT∙KAI∙Λ∙AVP|KOMOΔOC

 
 
 

   
Обр. 4 Обр. 5 Обр. 6 

   
 

 
 
 
Обр. 4. Аверс: AVK Λ CEП|CEVHPOC П ; бюст на Септимий Север с лавров венец, броня и 
драпирана дреха, надясно. Реверс: АПОΛΛ|ΩN|IHT|ΩN  

       EN ПОNTΩ→; тетрастилен храм, в средата между 
колоните – статуя на Аполон, прав, гол, наляво, в протегнатата си напред дясна ръка държи фиала, 
а в отпуснатата лява – лаврова клонка; ч. к. 

 
Обр. 5. Аверс: Същото. Реверс: Същото; ч. к. 
Екземплярът е много изтрит от употреба. 

 
Обр. 6. Аверс: AVK Λ СЕП|CEVH[POC] ; бюст на Септимий Север с лавров венец, 
броня и драпирана дреха, надясно. Реверс: МЕСАМВР|IANΩN ; двама танцуващи 
карибанти, насреща; АМ – Варна, инв. № II-19652. 

 
Върху аверсите и на трите монети са поставени по две контрамарки с овална 

форма. Първата контрамарка представя глава на Атина с шлем, надясно, и е поставена зад 
тила на императора, а втората е комбинация от две букви – ΔХ, и е поставена пред лицето 
му. Контрамарката ΔХ е интерпретирана като стойностна, приравняваща чуждите и 
собствените градски монети, върху които е поставена, към тези от IV номинал7. 

Със същата двойка контрамарки е подпечатана и една собствена градска монета V 
номинал (Обр. 7), сечена за Комод през мандата на провинциалния управител Marcus 
Caecilius Servilianus (186-?). 
 
 

                                                           
7 Howgego, J. Greek imperial countermarks, p. 58, № 534; Draganov, D. The countermarks, pp. 503–504; 

Lazarenko, I. About two pairs of countermarks from the South Bulgarian Black Sea coast. – Archeologia 
Bulgarica, III/1, 1999, p. 81. 

; бюст на Комод с 
лавров венец, броня и драпирана дреха, надясно. 

Реверс: НГ|KAI∙CEPOVIΛIA|NOY

 
 
 

   
Обр. 4 Обр. 5 Обр. 6 

   
 

 
 
 
Обр. 4. Аверс: AVK Λ CEП|CEVHPOC П ; бюст на Септимий Север с лавров венец, броня и 
драпирана дреха, надясно. Реверс: АПОΛΛ|ΩN|IHT|ΩN  

       EN ПОNTΩ→; тетрастилен храм, в средата между 
колоните – статуя на Аполон, прав, гол, наляво, в протегнатата си напред дясна ръка държи фиала, 
а в отпуснатата лява – лаврова клонка; ч. к. 

 
Обр. 5. Аверс: Същото. Реверс: Същото; ч. к. 
Екземплярът е много изтрит от употреба. 

 
Обр. 6. Аверс: AVK Λ СЕП|CEVH[POC] ; бюст на Септимий Север с лавров венец, 
броня и драпирана дреха, надясно. Реверс: МЕСАМВР|IANΩN ; двама танцуващи 
карибанти, насреща; АМ – Варна, инв. № II-19652. 

 
Върху аверсите и на трите монети са поставени по две контрамарки с овална 

форма. Първата контрамарка представя глава на Атина с шлем, надясно, и е поставена зад 
тила на императора, а втората е комбинация от две букви – ΔХ, и е поставена пред лицето 
му. Контрамарката ΔХ е интерпретирана като стойностна, приравняваща чуждите и 
собствените градски монети, върху които е поставена, към тези от IV номинал7. 

Със същата двойка контрамарки е подпечатана и една собствена градска монета V 
номинал (Обр. 7), сечена за Комод през мандата на провинциалния управител Marcus 
Caecilius Servilianus (186-?). 
 
 

                                                           
7 Howgego, J. Greek imperial countermarks, p. 58, № 534; Draganov, D. The countermarks, pp. 503–504; 

Lazarenko, I. About two pairs of countermarks from the South Bulgarian Black Sea coast. – Archeologia 
Bulgarica, III/1, 1999, p. 81. 

   АГXIA→
   ΛEΩN→;

галера, оборудвана с rostrum, плаваща наляво, в средата – четирима 
гребци, а на кърмата – рулеви; Lanz, Auction 97 (22.05.2000), 670.

Още две анхиалски монети V номинал, емитирани за Комод 
(Обр. 8–9), са подпечатани в градската монетарница с по две контрамарки.

7 Howgego, J. Greek imperial countermarks, p. 58, № 534; Draganov, D. The 
countermarks, pp. 503–504; Lazarenko, I. About two pairs of countermarks from the South 
Bulgarian Black Sea coast. – Archeologia Bulgarica, III/1, 1999, p. 81.

Янислав Тачев
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Обр. 8 Обр. 9

Обр. 8. Аверс: [AVT∙KAI]∙Λ∙AVP|KOMO[ΔOC] 

 
 
 

   
Обр. 4 Обр. 5 Обр. 6 

   
 

 
 
 
Обр. 4. Аверс: AVK Λ CEП|CEVHPOC П ; бюст на Септимий Север с лавров венец, броня и 
драпирана дреха, надясно. Реверс: АПОΛΛ|ΩN|IHT|ΩN  

       EN ПОNTΩ→; тетрастилен храм, в средата между 
колоните – статуя на Аполон, прав, гол, наляво, в протегнатата си напред дясна ръка държи фиала, 
а в отпуснатата лява – лаврова клонка; ч. к. 

 
Обр. 5. Аверс: Същото. Реверс: Същото; ч. к. 
Екземплярът е много изтрит от употреба. 

 
Обр. 6. Аверс: AVK Λ СЕП|CEVH[POC] ; бюст на Септимий Север с лавров венец, 
броня и драпирана дреха, надясно. Реверс: МЕСАМВР|IANΩN ; двама танцуващи 
карибанти, насреща; АМ – Варна, инв. № II-19652. 

 
Върху аверсите и на трите монети са поставени по две контрамарки с овална 

форма. Първата контрамарка представя глава на Атина с шлем, надясно, и е поставена зад 
тила на императора, а втората е комбинация от две букви – ΔХ, и е поставена пред лицето 
му. Контрамарката ΔХ е интерпретирана като стойностна, приравняваща чуждите и 
собствените градски монети, върху които е поставена, към тези от IV номинал7. 

Със същата двойка контрамарки е подпечатана и една собствена градска монета V 
номинал (Обр. 7), сечена за Комод през мандата на провинциалния управител Marcus 
Caecilius Servilianus (186-?). 
 
 

                                                           
7 Howgego, J. Greek imperial countermarks, p. 58, № 534; Draganov, D. The countermarks, pp. 503–504; 

Lazarenko, I. About two pairs of countermarks from the South Bulgarian Black Sea coast. – Archeologia 
Bulgarica, III/1, 1999, p. 81. 

; бюст на Ко-
мод с лавров венец, броня и драпирана дреха, надясно. 

Реверс: НГ КAI|CEPOVIΛI|ANOY

 
 
 

   
Обр. 4 Обр. 5 Обр. 6 

   
 

 
 
 
Обр. 4. Аверс: AVK Λ CEП|CEVHPOC П ; бюст на Септимий Север с лавров венец, броня и 
драпирана дреха, надясно. Реверс: АПОΛΛ|ΩN|IHT|ΩN  

       EN ПОNTΩ→; тетрастилен храм, в средата между 
колоните – статуя на Аполон, прав, гол, наляво, в протегнатата си напред дясна ръка държи фиала, 
а в отпуснатата лява – лаврова клонка; ч. к. 

 
Обр. 5. Аверс: Същото. Реверс: Същото; ч. к. 
Екземплярът е много изтрит от употреба. 

 
Обр. 6. Аверс: AVK Λ СЕП|CEVH[POC] ; бюст на Септимий Север с лавров венец, 
броня и драпирана дреха, надясно. Реверс: МЕСАМВР|IANΩN ; двама танцуващи 
карибанти, насреща; АМ – Варна, инв. № II-19652. 

 
Върху аверсите и на трите монети са поставени по две контрамарки с овална 

форма. Първата контрамарка представя глава на Атина с шлем, надясно, и е поставена зад 
тила на императора, а втората е комбинация от две букви – ΔХ, и е поставена пред лицето 
му. Контрамарката ΔХ е интерпретирана като стойностна, приравняваща чуждите и 
собствените градски монети, върху които е поставена, към тези от IV номинал7. 

Със същата двойка контрамарки е подпечатана и една собствена градска монета V 
номинал (Обр. 7), сечена за Комод през мандата на провинциалния управител Marcus 
Caecilius Servilianus (186-?). 
 
 

                                                           
7 Howgego, J. Greek imperial countermarks, p. 58, № 534; Draganov, D. The countermarks, pp. 503–504; 

Lazarenko, I. About two pairs of countermarks from the South Bulgarian Black Sea coast. – Archeologia 
Bulgarica, III/1, 1999, p. 81. 

    AГХIAΛE→
    [ΩN]→;

градска порта, флангирана от две кули, вратата е двукрила – затворена, 
над нея – галерия със седем арки; ч. к.

Обр. 9. Аверс: легендата е напълно затрита; глава на Комод с лав-
ров венец, надясно. Реверс: затрит; ИМ – Несебър, инв. № 2049.

Контрамарките са поставени върху аверсите на монетите. Зад 
тила на императора отново е поставена контрамарка – „глава на Ати-
на с шлем, надясно“, а пред него – кръгла контрамарка, представяща 
първите три букви от демотикона на града, изписани в лигатура – , и 
стойностна буква Δ. Контрамарката е идентифицирана от С. Димова8, 
публикувала наскоро монетата (Обр. 9). 

Следващите по хронология собствени градски монети, контра-
маркирани в анхиалската монетарница, са два екземпляра III номинал, 
емитирани за Юлия Домна (Обр. 10–11).

8 Димова, С. Монетите на Анхиало в колекцията на музей „Старинен 
Несебър“. Велико Търново, 2015, 22–23 (Dimova, S. Monetite na Anhialo v kolekciyata 
na muzei „Starinen Nesebur”. Veliko Turnovo, 2015, 22–23).

Монетосеченето на Анхиалос – контрамарки
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Обр. 10 Обр. 11

Обр. 10. Аверс: IOVΛIA ΔO|MNA [CEB]

 
 
 

   
Обр. 4 Обр. 5 Обр. 6 

   
 

 
 
 
Обр. 4. Аверс: AVK Λ CEП|CEVHPOC П ; бюст на Септимий Север с лавров венец, броня и 
драпирана дреха, надясно. Реверс: АПОΛΛ|ΩN|IHT|ΩN  

       EN ПОNTΩ→; тетрастилен храм, в средата между 
колоните – статуя на Аполон, прав, гол, наляво, в протегнатата си напред дясна ръка държи фиала, 
а в отпуснатата лява – лаврова клонка; ч. к. 

 
Обр. 5. Аверс: Същото. Реверс: Същото; ч. к. 
Екземплярът е много изтрит от употреба. 

 
Обр. 6. Аверс: AVK Λ СЕП|CEVH[POC] ; бюст на Септимий Север с лавров венец, 
броня и драпирана дреха, надясно. Реверс: МЕСАМВР|IANΩN ; двама танцуващи 
карибанти, насреща; АМ – Варна, инв. № II-19652. 

 
Върху аверсите и на трите монети са поставени по две контрамарки с овална 

форма. Първата контрамарка представя глава на Атина с шлем, надясно, и е поставена зад 
тила на императора, а втората е комбинация от две букви – ΔХ, и е поставена пред лицето 
му. Контрамарката ΔХ е интерпретирана като стойностна, приравняваща чуждите и 
собствените градски монети, върху които е поставена, към тези от IV номинал7. 

Със същата двойка контрамарки е подпечатана и една собствена градска монета V 
номинал (Обр. 7), сечена за Комод през мандата на провинциалния управител Marcus 
Caecilius Servilianus (186-?). 
 
 

                                                           
7 Howgego, J. Greek imperial countermarks, p. 58, № 534; Draganov, D. The countermarks, pp. 503–504; 

Lazarenko, I. About two pairs of countermarks from the South Bulgarian Black Sea coast. – Archeologia 
Bulgarica, III/1, 1999, p. 81. 

; бюст на Юлия Дом-
на с драпирана дреха и коси, прибрани в кок, надясно. Реверс: [АГ]
XIA|Λ[E]ΩN

 
 
 

   
Обр. 4 Обр. 5 Обр. 6 

   
 

 
 
 
Обр. 4. Аверс: AVK Λ CEП|CEVHPOC П ; бюст на Септимий Север с лавров венец, броня и 
драпирана дреха, надясно. Реверс: АПОΛΛ|ΩN|IHT|ΩN  

       EN ПОNTΩ→; тетрастилен храм, в средата между 
колоните – статуя на Аполон, прав, гол, наляво, в протегнатата си напред дясна ръка държи фиала, 
а в отпуснатата лява – лаврова клонка; ч. к. 

 
Обр. 5. Аверс: Същото. Реверс: Същото; ч. к. 
Екземплярът е много изтрит от употреба. 

 
Обр. 6. Аверс: AVK Λ СЕП|CEVH[POC] ; бюст на Септимий Север с лавров венец, 
броня и драпирана дреха, надясно. Реверс: МЕСАМВР|IANΩN ; двама танцуващи 
карибанти, насреща; АМ – Варна, инв. № II-19652. 

 
Върху аверсите и на трите монети са поставени по две контрамарки с овална 

форма. Първата контрамарка представя глава на Атина с шлем, надясно, и е поставена зад 
тила на императора, а втората е комбинация от две букви – ΔХ, и е поставена пред лицето 
му. Контрамарката ΔХ е интерпретирана като стойностна, приравняваща чуждите и 
собствените градски монети, върху които е поставена, към тези от IV номинал7. 

Със същата двойка контрамарки е подпечатана и една собствена градска монета V 
номинал (Обр. 7), сечена за Комод през мандата на провинциалния управител Marcus 
Caecilius Servilianus (186-?). 
 
 

                                                           
7 Howgego, J. Greek imperial countermarks, p. 58, № 534; Draganov, D. The countermarks, pp. 503–504; 

Lazarenko, I. About two pairs of countermarks from the South Bulgarian Black Sea coast. – Archeologia 
Bulgarica, III/1, 1999, p. 81. 

; Деметра, седнала на дифрос, наляво, в протегнатата си 
напред дясна ръка държи сноп житни класове, а в лявата – дълга факла; 
РИМ – Добрич, инв. № I-4064.

Обр. 11. Аверс: IOVΛIA | ΔO[M NA CE|B]

 
 
 

   
Обр. 4 Обр. 5 Обр. 6 

   
 

 
 
 
Обр. 4. Аверс: AVK Λ CEП|CEVHPOC П ; бюст на Септимий Север с лавров венец, броня и 
драпирана дреха, надясно. Реверс: АПОΛΛ|ΩN|IHT|ΩN  

       EN ПОNTΩ→; тетрастилен храм, в средата между 
колоните – статуя на Аполон, прав, гол, наляво, в протегнатата си напред дясна ръка държи фиала, 
а в отпуснатата лява – лаврова клонка; ч. к. 

 
Обр. 5. Аверс: Същото. Реверс: Същото; ч. к. 
Екземплярът е много изтрит от употреба. 

 
Обр. 6. Аверс: AVK Λ СЕП|CEVH[POC] ; бюст на Септимий Север с лавров венец, 
броня и драпирана дреха, надясно. Реверс: МЕСАМВР|IANΩN ; двама танцуващи 
карибанти, насреща; АМ – Варна, инв. № II-19652. 

 
Върху аверсите и на трите монети са поставени по две контрамарки с овална 

форма. Първата контрамарка представя глава на Атина с шлем, надясно, и е поставена зад 
тила на императора, а втората е комбинация от две букви – ΔХ, и е поставена пред лицето 
му. Контрамарката ΔХ е интерпретирана като стойностна, приравняваща чуждите и 
собствените градски монети, върху които е поставена, към тези от IV номинал7. 

Със същата двойка контрамарки е подпечатана и една собствена градска монета V 
номинал (Обр. 7), сечена за Комод през мандата на провинциалния управител Marcus 
Caecilius Servilianus (186-?). 
 
 

                                                           
7 Howgego, J. Greek imperial countermarks, p. 58, № 534; Draganov, D. The countermarks, pp. 503–504; 

Lazarenko, I. About two pairs of countermarks from the South Bulgarian Black Sea coast. – Archeologia 
Bulgarica, III/1, 1999, p. 81. 

; бюст на Юлия 
Домна с драпирана дреха и коси, прибрани в кок, надясно. Реверс: 
АГXIA|[ΛEΩN]

 
 
 

   
Обр. 4 Обр. 5 Обр. 6 

   
 

 
 
 
Обр. 4. Аверс: AVK Λ CEП|CEVHPOC П ; бюст на Септимий Север с лавров венец, броня и 
драпирана дреха, надясно. Реверс: АПОΛΛ|ΩN|IHT|ΩN  

       EN ПОNTΩ→; тетрастилен храм, в средата между 
колоните – статуя на Аполон, прав, гол, наляво, в протегнатата си напред дясна ръка държи фиала, 
а в отпуснатата лява – лаврова клонка; ч. к. 

 
Обр. 5. Аверс: Същото. Реверс: Същото; ч. к. 
Екземплярът е много изтрит от употреба. 

 
Обр. 6. Аверс: AVK Λ СЕП|CEVH[POC] ; бюст на Септимий Север с лавров венец, 
броня и драпирана дреха, надясно. Реверс: МЕСАМВР|IANΩN ; двама танцуващи 
карибанти, насреща; АМ – Варна, инв. № II-19652. 

 
Върху аверсите и на трите монети са поставени по две контрамарки с овална 

форма. Първата контрамарка представя глава на Атина с шлем, надясно, и е поставена зад 
тила на императора, а втората е комбинация от две букви – ΔХ, и е поставена пред лицето 
му. Контрамарката ΔХ е интерпретирана като стойностна, приравняваща чуждите и 
собствените градски монети, върху които е поставена, към тези от IV номинал7. 

Със същата двойка контрамарки е подпечатана и една собствена градска монета V 
номинал (Обр. 7), сечена за Комод през мандата на провинциалния управител Marcus 
Caecilius Servilianus (186-?). 
 
 

                                                           
7 Howgego, J. Greek imperial countermarks, p. 58, № 534; Draganov, D. The countermarks, pp. 503–504; 

Lazarenko, I. About two pairs of countermarks from the South Bulgarian Black Sea coast. – Archeologia 
Bulgarica, III/1, 1999, p. 81. 

; Дионис, прав, гол, насреща, глава надясно, в лявата 
си ръка държи кантарос над седнала в краката му пантера, а в лявата – 
тирс; АМ – Варна, инв. № II-19653.

Първата монета (Обр. 10) е подпечатана с две контрамарки с 
овална форма. Едната, поставена зад тила на Юлия Домна, представя 
фигура на Хомоноя, права, наляво, държаща фиала в протегнатата си 
напред дясна ръка и рог на изобилието в лявата. Втората контрамарка е 
поставена пред лицето на императрицата и представя две букви – ХГ, 
гравирани една до друга. 

Двете контрамарки са публикувани от Д. Драганов9. 
Контрамарките и подпечатаните с тях четири екземпляра, публику-

вани от автора, коректно са отнесени към монетосеченето на Анхиалос.10

Върху втората монета (Обр. 11) също са поставени две кръгли 
контрамарки, но този път еднакви, представящи отново двете букви 

9 Draganov, D. The countermarks, p. 503 (Според автора на статията фигурата от 
контрамарковия печат е на Тюхе.).

10 Ibid, p. 503–504, № 17–20.

Янислав Тачев
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ХГ. Според изследователите този тип контрамарков печат е предназна-
чен за легализиране на сигнираните с него затрити от употреба парич-
ни знаци като редовни монети от трети номинал11.

Към групата на анхиалските монети, контрамаркирани в други 
градски монетарници, се отнасят четири екземпляра. Две от монетите 
(Обр. 12–13) са подпечатани в монетарницата на Одесос.

Обр. 12 Обр. 13

Обр. 12. Аверс: IOVΛIA ΔO|[MNA CEB]

 
 
 

   
Обр. 4 Обр. 5 Обр. 6 

   
 

 
 
 
Обр. 4. Аверс: AVK Λ CEП|CEVHPOC П ; бюст на Септимий Север с лавров венец, броня и 
драпирана дреха, надясно. Реверс: АПОΛΛ|ΩN|IHT|ΩN  

       EN ПОNTΩ→; тетрастилен храм, в средата между 
колоните – статуя на Аполон, прав, гол, наляво, в протегнатата си напред дясна ръка държи фиала, 
а в отпуснатата лява – лаврова клонка; ч. к. 

 
Обр. 5. Аверс: Същото. Реверс: Същото; ч. к. 
Екземплярът е много изтрит от употреба. 

 
Обр. 6. Аверс: AVK Λ СЕП|CEVH[POC] ; бюст на Септимий Север с лавров венец, 
броня и драпирана дреха, надясно. Реверс: МЕСАМВР|IANΩN ; двама танцуващи 
карибанти, насреща; АМ – Варна, инв. № II-19652. 

 
Върху аверсите и на трите монети са поставени по две контрамарки с овална 

форма. Първата контрамарка представя глава на Атина с шлем, надясно, и е поставена зад 
тила на императора, а втората е комбинация от две букви – ΔХ, и е поставена пред лицето 
му. Контрамарката ΔХ е интерпретирана като стойностна, приравняваща чуждите и 
собствените градски монети, върху които е поставена, към тези от IV номинал7. 

Със същата двойка контрамарки е подпечатана и една собствена градска монета V 
номинал (Обр. 7), сечена за Комод през мандата на провинциалния управител Marcus 
Caecilius Servilianus (186-?). 
 
 

                                                           
7 Howgego, J. Greek imperial countermarks, p. 58, № 534; Draganov, D. The countermarks, pp. 503–504; 

Lazarenko, I. About two pairs of countermarks from the South Bulgarian Black Sea coast. – Archeologia 
Bulgarica, III/1, 1999, p. 81. 

; бюст на Юлия 
Домна с драпирана дреха и коси, прибрани в кок, надясно. Реверс: 
АГ|XIA|ΛE|[ΩN]

 
 
 

   
Обр. 4 Обр. 5 Обр. 6 

   
 

 
 
 
Обр. 4. Аверс: AVK Λ CEП|CEVHPOC П ; бюст на Септимий Север с лавров венец, броня и 
драпирана дреха, надясно. Реверс: АПОΛΛ|ΩN|IHT|ΩN  

       EN ПОNTΩ→; тетрастилен храм, в средата между 
колоните – статуя на Аполон, прав, гол, наляво, в протегнатата си напред дясна ръка държи фиала, 
а в отпуснатата лява – лаврова клонка; ч. к. 

 
Обр. 5. Аверс: Същото. Реверс: Същото; ч. к. 
Екземплярът е много изтрит от употреба. 

 
Обр. 6. Аверс: AVK Λ СЕП|CEVH[POC] ; бюст на Септимий Север с лавров венец, 
броня и драпирана дреха, надясно. Реверс: МЕСАМВР|IANΩN ; двама танцуващи 
карибанти, насреща; АМ – Варна, инв. № II-19652. 

 
Върху аверсите и на трите монети са поставени по две контрамарки с овална 

форма. Първата контрамарка представя глава на Атина с шлем, надясно, и е поставена зад 
тила на императора, а втората е комбинация от две букви – ΔХ, и е поставена пред лицето 
му. Контрамарката ΔХ е интерпретирана като стойностна, приравняваща чуждите и 
собствените градски монети, върху които е поставена, към тези от IV номинал7. 

Със същата двойка контрамарки е подпечатана и една собствена градска монета V 
номинал (Обр. 7), сечена за Комод през мандата на провинциалния управител Marcus 
Caecilius Servilianus (186-?). 
 
 

                                                           
7 Howgego, J. Greek imperial countermarks, p. 58, № 534; Draganov, D. The countermarks, pp. 503–504; 

Lazarenko, I. About two pairs of countermarks from the South Bulgarian Black Sea coast. – Archeologia 
Bulgarica, III/1, 1999, p. 81. 

; делфин, надясно, между две риби, наляво; РИМ – 
Добрич, инв. № I3858.

Обр. 13. Аверс: AVT MAΞI IN|OC[EVCEB ]A ; глава на Мак-
симин I с лавров венец, надясно. Реверс: АГX|IAΛ|E|ΩN; делфин, на-
дясно, между две риби, горната – наляво, а долната – надясно; АМ – 
Несебър, инв. № 787.

Двете монети са подпечатани върху аверсите с контрамарков пе-
чат с правоъгълна форма, поставен пред портретното изображение. 

Контрамарката върху първата монета (Обр. 12) представя два зна-
ка – Г. Първият е комбинация от първите две букви на демотикона 
на Одесос, а вторият – Г, е познатата стойностна буква за III номинал.

Върху втората монета (Обр. 13) комбинацията от знаци в контра-
марковия печат е Δ, тоест след контрамаркирането анхиалската мо-

11 Draganov, D. The countermarks, p. 503; Lazarenko, I. About two pairs of 
countermark, pp. 82–83.

Монетосеченето на Анхиалос – контрамарки
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нета от III номинал, сечена за Максимин I, е узаконена като монета на 
Одесос, но вече от IV номинал12.

Следващите две монети (Обр. 14–15) са подпечатани с контра-
марка с овална форма, представяща само буква (знак) за стойност.

Обр. 14 Обр. 15

Обр. 14. Аверс: AVK M AVP | ANTΩ[NIOC]

 
 
 

   
Обр. 4 Обр. 5 Обр. 6 

   
 

 
 
 
Обр. 4. Аверс: AVK Λ CEП|CEVHPOC П ; бюст на Септимий Север с лавров венец, броня и 
драпирана дреха, надясно. Реверс: АПОΛΛ|ΩN|IHT|ΩN  

       EN ПОNTΩ→; тетрастилен храм, в средата между 
колоните – статуя на Аполон, прав, гол, наляво, в протегнатата си напред дясна ръка държи фиала, 
а в отпуснатата лява – лаврова клонка; ч. к. 

 
Обр. 5. Аверс: Същото. Реверс: Същото; ч. к. 
Екземплярът е много изтрит от употреба. 

 
Обр. 6. Аверс: AVK Λ СЕП|CEVH[POC] ; бюст на Септимий Север с лавров венец, 
броня и драпирана дреха, надясно. Реверс: МЕСАМВР|IANΩN ; двама танцуващи 
карибанти, насреща; АМ – Варна, инв. № II-19652. 

 
Върху аверсите и на трите монети са поставени по две контрамарки с овална 

форма. Първата контрамарка представя глава на Атина с шлем, надясно, и е поставена зад 
тила на императора, а втората е комбинация от две букви – ΔХ, и е поставена пред лицето 
му. Контрамарката ΔХ е интерпретирана като стойностна, приравняваща чуждите и 
собствените градски монети, върху които е поставена, към тези от IV номинал7. 

Със същата двойка контрамарки е подпечатана и една собствена градска монета V 
номинал (Обр. 7), сечена за Комод през мандата на провинциалния управител Marcus 
Caecilius Servilianus (186-?). 
 
 

                                                           
7 Howgego, J. Greek imperial countermarks, p. 58, № 534; Draganov, D. The countermarks, pp. 503–504; 

Lazarenko, I. About two pairs of countermarks from the South Bulgarian Black Sea coast. – Archeologia 
Bulgarica, III/1, 1999, p. 81. 

; глава на Карака-
ла с лавров венец, надясно. Реверс: OVΛПIANΩN | AГXIAΛEΩN

 
 
 

   
Обр. 4 Обр. 5 Обр. 6 

   
 

 
 
 
Обр. 4. Аверс: AVK Λ CEП|CEVHPOC П ; бюст на Септимий Север с лавров венец, броня и 
драпирана дреха, надясно. Реверс: АПОΛΛ|ΩN|IHT|ΩN  

       EN ПОNTΩ→; тетрастилен храм, в средата между 
колоните – статуя на Аполон, прав, гол, наляво, в протегнатата си напред дясна ръка държи фиала, 
а в отпуснатата лява – лаврова клонка; ч. к. 

 
Обр. 5. Аверс: Същото. Реверс: Същото; ч. к. 
Екземплярът е много изтрит от употреба. 

 
Обр. 6. Аверс: AVK Λ СЕП|CEVH[POC] ; бюст на Септимий Север с лавров венец, 
броня и драпирана дреха, надясно. Реверс: МЕСАМВР|IANΩN ; двама танцуващи 
карибанти, насреща; АМ – Варна, инв. № II-19652. 

 
Върху аверсите и на трите монети са поставени по две контрамарки с овална 

форма. Първата контрамарка представя глава на Атина с шлем, надясно, и е поставена зад 
тила на императора, а втората е комбинация от две букви – ΔХ, и е поставена пред лицето 
му. Контрамарката ΔХ е интерпретирана като стойностна, приравняваща чуждите и 
собствените градски монети, върху които е поставена, към тези от IV номинал7. 

Със същата двойка контрамарки е подпечатана и една собствена градска монета V 
номинал (Обр. 7), сечена за Комод през мандата на провинциалния управител Marcus 
Caecilius Servilianus (186-?). 
 
 

                                                           
7 Howgego, J. Greek imperial countermarks, p. 58, № 534; Draganov, D. The countermarks, pp. 503–504; 

Lazarenko, I. About two pairs of countermarks from the South Bulgarian Black Sea coast. – Archeologia 
Bulgarica, III/1, 1999, p. 81. 

; 
Тюхе, права, насреща, глава наляво, с дясната си ръка държи корабно 
кормило за една от страничните дръжки, а в лявата – рог на изобилието; 
АМ – Несебър, инв. № 867.

Тази анхиалска монета от V номинал, емитирана за Каракала, е 
подпечатана с контрамарка, представяща стойностната буква Δ, прида-
ваща ѝ нова стойност (IV номинал).

Обр. 15. Аверс: П∙СЕПТ | ГЕТАС К

 
 
 

   
Обр. 4 Обр. 5 Обр. 6 

   
 

 
 
 
Обр. 4. Аверс: AVK Λ CEП|CEVHPOC П ; бюст на Септимий Север с лавров венец, броня и 
драпирана дреха, надясно. Реверс: АПОΛΛ|ΩN|IHT|ΩN  

       EN ПОNTΩ→; тетрастилен храм, в средата между 
колоните – статуя на Аполон, прав, гол, наляво, в протегнатата си напред дясна ръка държи фиала, 
а в отпуснатата лява – лаврова клонка; ч. к. 

 
Обр. 5. Аверс: Същото. Реверс: Същото; ч. к. 
Екземплярът е много изтрит от употреба. 

 
Обр. 6. Аверс: AVK Λ СЕП|CEVH[POC] ; бюст на Септимий Север с лавров венец, 
броня и драпирана дреха, надясно. Реверс: МЕСАМВР|IANΩN ; двама танцуващи 
карибанти, насреща; АМ – Варна, инв. № II-19652. 

 
Върху аверсите и на трите монети са поставени по две контрамарки с овална 

форма. Първата контрамарка представя глава на Атина с шлем, надясно, и е поставена зад 
тила на императора, а втората е комбинация от две букви – ΔХ, и е поставена пред лицето 
му. Контрамарката ΔХ е интерпретирана като стойностна, приравняваща чуждите и 
собствените градски монети, върху които е поставена, към тези от IV номинал7. 

Със същата двойка контрамарки е подпечатана и една собствена градска монета V 
номинал (Обр. 7), сечена за Комод през мандата на провинциалния управител Marcus 
Caecilius Servilianus (186-?). 
 
 

                                                           
7 Howgego, J. Greek imperial countermarks, p. 58, № 534; Draganov, D. The countermarks, pp. 503–504; 

Lazarenko, I. About two pairs of countermarks from the South Bulgarian Black Sea coast. – Archeologia 
Bulgarica, III/1, 1999, p. 81. 

; бюст на Гета с драпирана 
дреха, надясно.

Реверс: АГXIA | ΛEΩN

 
 
 

   
Обр. 4 Обр. 5 Обр. 6 

   
 

 
 
 
Обр. 4. Аверс: AVK Λ CEП|CEVHPOC П ; бюст на Септимий Север с лавров венец, броня и 
драпирана дреха, надясно. Реверс: АПОΛΛ|ΩN|IHT|ΩN  

       EN ПОNTΩ→; тетрастилен храм, в средата между 
колоните – статуя на Аполон, прав, гол, наляво, в протегнатата си напред дясна ръка държи фиала, 
а в отпуснатата лява – лаврова клонка; ч. к. 

 
Обр. 5. Аверс: Същото. Реверс: Същото; ч. к. 
Екземплярът е много изтрит от употреба. 

 
Обр. 6. Аверс: AVK Λ СЕП|CEVH[POC] ; бюст на Септимий Север с лавров венец, 
броня и драпирана дреха, надясно. Реверс: МЕСАМВР|IANΩN ; двама танцуващи 
карибанти, насреща; АМ – Варна, инв. № II-19652. 

 
Върху аверсите и на трите монети са поставени по две контрамарки с овална 

форма. Първата контрамарка представя глава на Атина с шлем, надясно, и е поставена зад 
тила на императора, а втората е комбинация от две букви – ΔХ, и е поставена пред лицето 
му. Контрамарката ΔХ е интерпретирана като стойностна, приравняваща чуждите и 
собствените градски монети, върху които е поставена, към тези от IV номинал7. 

Със същата двойка контрамарки е подпечатана и една собствена градска монета V 
номинал (Обр. 7), сечена за Комод през мандата на провинциалния управител Marcus 
Caecilius Servilianus (186-?). 
 
 

                                                           
7 Howgego, J. Greek imperial countermarks, p. 58, № 534; Draganov, D. The countermarks, pp. 503–504; 

Lazarenko, I. About two pairs of countermarks from the South Bulgarian Black Sea coast. – Archeologia 
Bulgarica, III/1, 1999, p. 81. 

; Хомоноя, права, насреща, глава наляво, 
в протегнатата си напред дясна ръка държи фиала, а в лявата – рог на 
изобилието; ИМ – Несебър, инв. № 874.

Анхиалската монета II номинал, отсечена за Гета-цезар, е подпе-
чатана с кръгла контрамарка, представяща стойностния знак В.

12 Lazarenko, I. The countermarks Roman countermarks of Odessus. – Archaeologia 
Bulgarica, V/1, 2001, pp. 52–66, Pl. III-IV; Димова, С. Монетите на Анхиало, с. 24 
(Dimova, S. Monetite na Anhialo, s. 24). 

Янислав Тачев
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Контрамарките, поставени върху включените в настоящото из-
следване петнадесет монети, са систематизирани в таблица 1.

Като обобщителен коментар в заключение е необходимо да се 
отбележи, че монетарницата на Анхиалос, функционирала точно един 
век, е използвала със сигурност три типа контрамарки13.

Първият (най-ранен) хронологически тип е правоъгълната кон-
трамарка, представяща първите три букви АГХ от демотикона на гра-
да, поставена върху тракийските царски монети (Обр. 1–3).

Най-вероятно монетите на Реметалк I са подпечатани в градската 
монетарница през втората четвърт на II век. С възникването на провин-
циалното градско монетосечене наличните в хинтерланда на Анхиалос 
неактуални вече тракийски царски монети са контрамаркирани и пре-
върнати в редовни собствени градски монети.

Комбинацията от две контрамарки – глава на Атина с шлем и ΔХ, 
поставени върху монетите V номинал на Аполония (Обр. 4–5), Месам-
брия (Обр. 6) и върху анхиалската монета V номинал за Комод (Обр. 
7), както и следващата комбинация – глава на Атина с шлем, надясно, и 
паралелно поставената на нея контрамарка Δ (Обр. 8–9), легализират 
монетите като редовни градски от IV номинал. 

Следващите контрамарки – фигура на Хомоноя и ХГ (Обр. 10), 
както и само ХГ (Обр. 11), препотвърждават стойността (III номинал) 
на затритите от употреба собствени градски монети.

След като систематизирахме хронологически и каталогизирахме 
известните ни анхиалски монети от псевдоавтономните до тези за Горди-
ан III и Транквилина (3343 бр.), стигнахме до извода, че последното кон-
трамаркиране в градската монетарница е извършено най-вероятно през 
последния етап от монетосеченето за Северите (октомври/ноември 210 – 
януари 211 г.). Основания за това предположение ни дават резултатите от 
обработения огромен по обем нумизматичен материал, произведен в Ан-
хиалос. Единствените градски емисии, сигнирани със стойностни букви 
Δ и Г, са отсечени през упоменатия период, а всички контрамаркирани 
в Анхиалос монети със стойностни контрамарки са емитирани по-рано.

Отдавна е установено, че в Античността е съществувала практика 
при нужда от по-малки номинали в градската монетарница да се кон-
трамаркират по-едри собствени и чужди монети, за да им се придаде 
необходимият курс14. 

13 Посочените данни са на база проучените петнадесет екземпляра.
14 Герасимов, Т. Антични монети с контрамарки от Долна Мизия и Тракия. – 

Известия на българския археологически институт, XV, 1946, с. 52 (Gerasimov, 

Монетосеченето на Анхиалос – контрамарки
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Одесоските контрамарки Δ и Г, поставени върху анхиалските 
монети, емитирани за Юлия Домна (Обр. 12) и за Максимин I (Обр. 13), 
са с terminus ante quem 250 г.15 

Последните две стойностни контрамарки – Δ и В, поставени вър-
ху анхиалските монети, сечени за Каракала (Обр. 14) и Гета-цезар (Обр. 
15), най-вероятно са със същата датировка – не по-късно от 250 г.16

В периода от управлението на Марк Аврелий до Гордиан III ня-
колко града в Долна Мизия и Тракия сигнират емисиите си със стой-
ностни букви Δ и В17.

Само на базата на сравнително малкия брой публикувани монети 
със стойностни контрамарки Δ и В все още е трудно да се установи 
точно в кой град от двете провинции е извършено контрамаркирането 
на двете анхиалски монети (Обр. 14–15). 

Провинциалните градски монетосечения, реализирани в периода 
I – III век, са част от добре обмислената римска монетна система. Еми-
тираните в градските монетарници емисии са валидни в цялата Рим-
ска империя, затова не е изключено двете монети да са подпечатани и 
извън провинциите Долна Мизия и Тракия и в процеса на циркулация 
отново да са се озовали на територията на града, който ги е отсякъл.

Евентуални бъдещи задълбочени проучвания и публикуване на 
по-голям брой подпечатани със стойностни контрамарки монети ще 
предоставят данни за по-сигурни заключения при проучване на иконо-
мическата политика и история на провинциалните градове.

T. Antichni moneti s kontramarki ot Dolna Miziya i Trakiya. – Izvestiya na bulgarskiya 
arheologicheski institute, XV, 1946, s. 52).

15 Draganov, D. The countermark, p. 506.
16 Ibid.
17 Schönert-Geiss, Е. Zur Existenz der pontischen Münzliga. – Klio, 67/2, 1985, 

pр. 467–468; Draganov, D. The countermarks, p. 506; Тачев, Я. Монетосеченето 
на Дионисополис IV век пр. Хр. – III век сл. Хр. София, 2014, 213–222 (Tachev, Y. 
Monetosecheneto na Dionisopolis IV vek pr. Hr. – III vek sl. Hr. Sofia, 2014, 213–222).

Янислав Тачев



21

Таблица 1

Тип 
контрамарка

Град,
отсякъл монетата

Град, контра-
маркирал мо-

нетата

Брой контра-
маркирани 

монети

АГХ
Тракийско царство/
Реметалк I и Август Анхиалос 3

ΔХ
Аполония/

Септимий Север Анхиалос 2

ΔХ
Месамбрия/

Септимий Север Анхиалос 1

ΔХ
Анхиалос/ 

Комод Анхиалос 1

Δ
Анхиалос/ 

Комод Анхиалос 2

ХГ
Анхиалос/

Юлия Домна Анхиалос 2

Г
Анхиалос/

Юлия Домна Одесос 1

Δ
Анхиалос/

Максимин I Одесос 1

Δ
Анхиалос/
Каракала неустановен 1

В
Анхиалос/
Гета-цезар неустановен 1

Глава на 
Атина с 

шлем, надясно

Аполония/
Септимий Север Анхиалос 2

Глава на 
Атина с шлем, 

надясно

Месамбрия/
Септимий Север Анхиалос 1

Глава на 
Атина с шлем, 

надясно

Анхиалос/
Комод Анхиалос 3

Фигура на 
Хомоноя

Анхиалос/
Юлия Домна Анхиалос 1

Монетосеченето на Анхиалос – контрамарки
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АЛХИМИЯТА – НАУКА, ФИЛОСОФИЯ ИЛИ МАГИЯ?
Стела Дончева

ALCHEMY – SCIENCE, PHILOSOPHY OR MAGIC?
Stella Doncheva

Alchemy – a science or philosophy? On this issue a precise answer can not be given. 
Some consider alchemy of ancient is occult science, studying metals. Others – philosoph-
ical doctrine for the construction of the world. Psychoanalysis sees in her first attempts to 
penetrate the secrets of the unconscious. Alchemy is a philosophy and practice that contains 
both science and mysticism. It was adopted by modern chemistry and modern psychology. 
Alchemists were perceived as intermediaries between matter and spirit between organic 
and inorganic matter. The process of conversion of the metals located analogies with psy-
chological and spiritual transformation.

Whether craftsmen – metallurgists, founders and jewelers who worked on our land 
during the early and late Middle Ages were alchemists? We can only guess. Lacking any 
evidence in this regard. However, the fact that they ruled the laws of metallurgy and foundry 
practice – production of metals and alloys, improving their quality with various additives, 
melting and casting, and finally the production, including objects of high artistic value, 
presupposes knowledge of the laws of alchemy not only practical, but its symbolism.

Алхимията – наука или философия? На този въпрос точен отго-
вор не може да бъде даден. Някои считат алхимията за древна окултна 
наука, изучаваща металите. Други – за философско учение за строежа 
на света. Психоанализата вижда в нея първите опити за проникване в 
тайните на безсъзнателното. Алхимията е философия и практика, която 
съдържа едновременно наука и мистицизъм. Тя е възприета от съвре-
менната химия и модерната психология. Алхимиците се възприемали 
като посредници между материя и дух и между органична и неорганич-
на материя. Процесът на превръщането на металите намира аналогии с 
психологическата и духовната трансформация. 

Алхимията – типична средновековна наука, която е тясно свърза-
на със съзнанието и световъзприятието на хората, които се занимават 
с нея. Човекът на Средновековието е мислил много алегорично – във 
всяко творение на Бога той е виждал зашифровано послание, символ, 
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носещ тайно познание (Обр. 1). Да се получи достъп до това закоди-
рано послание е било възможно само чрез откровение, което е дава-
ло ключа за неговата разшифровка. Затова и науката, изцяло състояща 
се от символи и алегории, била толкова широко разпространена сред 
средновековните мислители. Техните опити да проникнат в тайните на 
битието с помощта на алхимията и досега предизвикват дълбоко ува-
жение и огромен интерес.

Алхимическите символи са не просто знаци, зад които се крие 
названието на определения метал. Това е сложна система, носеща в 
себе си зашифрованото значение за „вечното“. Затова и интересът към 
алхимията никога няма да бъде угасен. За да се прочетат алхимически-

Алхимията – наука, философия или магия?

Обр. 1. Алхимици на работа. Philip Uldstadt’s. “De Secretis Naturae” 1544. 
(по О’Conner, Airey 2007, p. 65, Abb. 289.
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те гравюри, в които се обединяват описанията на химическите и мисти-
ческите процеси в алхимията, не е достатъчно само да се разгледат като 
отделни елементи и да се разтълкува тяхното значение. Необходимо е 
да се види цялата картина като единство и да се установи нейната връз-
ка с общата алхимическа теория за Материята и Духа. 

Алхимиците се занимавали основно с преобразуването на мета-
лите в злато и сребро – „благородни“ или „съвършени“ метали (нарича-
ни така, защото въздухът не им оказва влияние). Алхимиците търсели 
рецептата за създаването на „философския камък“, магическа субстан-
ция, която бил способна да преобразува в злато всички метали. Съдър-
жанието на елементите, съставляващи „философския камък“, никога не 
били открити и процесът на неговото приготвяне така и не бил решен. 
Първите четири елемента, или „есенции“, са огън, въздух, вода и земя 
и от тях са създадени всички тела. Вярвало се, че петата субстанция – 
„квинтесенция“, е най-чистата и от нея се състоят божествените тела. 
Сублимацията или одухотворяването като Великото Творение на алхи-
миците преминава през огъня, разрушението и реставрацията на по-
високо равнище. 

Металите са планетарните елементи на подземния свят, плане-
тите, небесните метали; символиката на едните и другите е успоред-
на. Металите са свързани с хтоническите персонажи като гномовете, а 
също и с ковачеството, което притежава сакрален статус в силата на ха-
рактера на обработваното вещество1. Металите символизират космиче-
ски енергии, втвърдени, сгъстени, с различни влияния и свойства. Ме-
талите са главният обект на алхимическото усъвършенстване. Метал-
но-планетната символика, халдейско-вавилонско-античният произход 
на която е безспорен, все пак е заимствана от „Книга на битието“. Зла-
тото е слънце, среброто – Луна, живакът – Меркурий, оловото – Сатурн, 
калаят – Юпитер, желязото – Марс, медта – Венера2. Алхимиците отде-
лят от цялото многообразие седем основни метала: желязо, мед, олово, 
калай, живак, сребро и злато. Това било достатъчно за провеждането 
на повечето от опитите. Доколкото първоосновата еднакво присъства 
във всички вещества, за разбирането на нейната същност не било необ-
ходимо да се изследва всяко едно от тях. Изборът е паднал именно на 
тези метали, защото те са стъпки по пътя към съвършеното вещество – 
златото. Според Алберт Велики всички метали се различават само по 

1 Адамчик, В. Словарь символов и знаков. Москва-Минск, 2005, с. 114 
(Adamchik, V. Slovary simvolov i znakov. Moskva-Minsk, s. 114).

2 Lindsay, J. The Origins of Alchemy in Graeco-Roman Egypt. New York, 1970, p. 217.

Стела Дончева
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външни форми, а вътрешните, същностните свойства са едни и същи за 
всички тях. Заедно с тях алхимиците са открили и използвали и други 
метали (Обр. 2). Доколкото алхимията е смес от наука, занаят и фи-
лософия, то всяко съединение или метал едновременно са служили за 
символическо изображение на тази или онази идея, понятие, процес3. 

Среброто се свързва с Луната. Участва в символичната схема 
луна-вода-женско начало. Среброто е пасивен, женски, лунен, воден 
и студен принцип и се противопоставя на златото – активен, мъжки, 
соларен, дневен и огнен принцип. Белият цвят е цветът на среброто, а 
жълтият – на златото. Наименованието произлиза от санскритска дума, 
означава „бял и блестящ“ и се свързва с царското достойнство. В еги-
петските митове костите на боговете са от сребро, а месата им – от зла-
то. В християнската символика среброто изобразява Божията мъдрост, 
а златото – Божията любов към човеците. Среброто е вторият идеален 
метал след Златото. Това е последната степен на развитието преди съ-
вършенството на златото. Превръщането в сребро било дело на Малко-
то Деяние в процеса на получаване на Философския Камък. Изобразява 
се като полумесец или пълна Луна, също Хеката, Дияна или безименна 
кралица. 

Живакът е универсален алхимичен символ на пасивния, влажен 
принцип. Връщането в живака според алхимиците е разтварянето, ре-
гресията в недиференцираното състояние. Живакът е женското начало, 

3 O’Conner, M., R. Airey. Symbols, Signs and Visual Codes. London, 2007, pp. 70–71. 

Алхимията – наука, философия или магия?

Обр. 2. Алхимици на работа. „Mutus Liber” 1667. (по: Адамчик, 2005, с. 303).
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а сярата – мъжкото. Тяхното сливане дава металите. Той има свойство-
то да пречиства и да фиксира златото. Храна за безсмъртие, но и символ 
на освобождаването. Живакът е една от съставките на първоначалната 
материя в ранната алхимия. Използва се като обозначение на блясъка, 
ковкостта и топимостта на другите метали, а също и летливостта. Това 
било обобщено понятие за непостоянните, изпаряващи се, неуловими 
признаци. За всички останали метали живакът се считал майка, а ся-
рата – баща, т.е. душа на всички метали. Изображенията са съответно 
крал – кралица. Живакът е Движението и едно от началата на света. 
На средновековните гравюри изобразявали живака с кръг, над който е 
нарисуван лунен диск, а долу кръст, или като изображение на Хермес и 
крилат юноша. Меркурий се поставя наравно с бог Хермес, който през 
цялото Средновековие се смятал за изобретателя на алхимията. Въз-
приемането на Меркурий като „истинския елемент на тайната наука на 
Хермес“ се използва за описание на съотнесеността между божестве-
ния дух и света на материалното познание, получено от нас с помощта 
на органите и чувствата.

Златото дава безсмъртие, вследствие на което жълтият цвят ста-
нал основен в погребалната символика. У египтяните златото е плътта 
на слънцето и на боговете и фараоните като такива. Богинята Хатор 
била въплъщение на златото. В гръцката традиция златото напомня за 
Слънцето и неговата символика – плодородие – богатство – източник 
на топлина – любов – дарба – огнище на светлина – знание – излъч-
ване4. Злато или Слънце – това е най-съвършеният метал в природата. 
Следвайки теорията за единното първоначало, алхимиците не се съм-
нявали, че създаването на златото от други метали е възможно (Обр. 
3). За това трябва да притежаваш особена сила, сравнима с Природата. 
Именно тази сила носи Философския Камък. Според някои философ-
ският камък дава вътрешния живот, според други той може да бъде 
намерен, не направен или получен, за трети – това е кулминацията на 
процеса на духовно развитие5. Главната цел на превръщането на мета-
лите в злато не било обогатяването, а достигането на знание и духовен 
ръст. Идеалното по строеж злато било алегорическо въплъщение на 
вечността и процесът на неговото получаване приобщавал към веч-
ността и душата. 

4 Шевалие, Ж., А. Геербрант. Речник на символите. Т. 1. София, 1995, с. 386 
(Shevalie, Zh., A. Geerbrant. Rechnik na simvolite. T. 1. Sofia, 1995. s. 386).

5 Shepherd, R., R. Rupert. 1000 Symbols. What shapes mean in art and myth. New 
York, 2002, p. 331.
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Сярата е един от най-важните алхимически компоненти, заедно с 
живака, и влиза в първоначалната субстанция. Сярата била символ на 
всички притежавани от нея качества в съединенията и сплавите (цвят, 
плътност, способност за встъпване в реакции с други вещества). От 
идеалното съчетание на сярата и живака се получават съвършените ме-
тали – среброто и златото. Сярата обозначавала материята като едно от 
началата на света, създаден от Бога, наравно с другите елементи – Дви-
жението и Силата, а всички заедно са проекция на Светата Троица. От-
ровният мирис на сярата като метал извиквал у средновековния човек 
асоциация с пустия свят. Изображението на сярата е триъгълник с три 
стрели или с кръст в основата. 

Солта се разбира като свързващ елемент между сярата и живака 
в състава на първоначалната субстанция. Аналог на солта на по-висока 
степен била Квинтесенцията. Изображението е кръг с вертикална ли-
ния в средата.

Оловото (Сатурн) е изменяем метал, изобразяван във вид на ста-
рец с тояга в ръка. В общата средновековна култура е символ на земята, 
на нощта и дори на смъртта. Оловото произхожда от съединението на 
черна „болна“ Сяра и Живак. Оловото е тежък и инертен метал, него-
вите изпарения са отровни. Затова го смятали за демонически метал, 
но притежаващ защитни свойства. Алхимиците вярвали, че от Оловото 
с помощта на „избелването“ може да се получи Сребро. Процесът се 
наричал аргиропея (Обр. 4). 

Алхимията – наука, философия или магия?

Обр. 3. Алхимици на работа. (по Magnet’s, J. Alchemists at work. Bibliotheca 
Chemica Curiosa. 1702. – In: O’Conner, Airey 2007, p. 75, Abb. 391.
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Калаят като символ на планетата Юпитер е изменяем, несъвър-
шен метал. Алхимиците не отделяли голямо внимание на калая. Ал-
берт Велики смятал, че оловото и среброто имат една и съща природа 
и могат да бъдат превръщани един в друг, като междинният продукт 
бил калаят6. Това се обяснява с образуването на оловото в резултат на 
съприкосновение с несъвършената Сяра и Живак, които образуват и 
среброто.

Антимонът се считал от някои алхимици за осмия метал, влизащ 
в списъка на предшествениците на златото. Антимонът е метал, с по-
мощта на който се пречиствало златото за Великото Дело. Обозначавал 
се във вид на вълк или дракон. 

Желязото е изменяем метал, чиито знаци са щитът и копието на 
Марс, т.е. кръг с излизаща под него стрела. В общите представи желя-
зото е символ на издържливост и мъжественост, но същевременно и на 
грубост. 

Медта или Венера е изменяем, несъвършен метал. Алхимиците 
смятали, че в медта се съединяват равни количества Сяра и Живак с 
малки количества Сол. Както и златото, медта произлиза от сплавите на 
червената сяра и течния живак и сребро. Знак на медта е огледалото на 

6 Альберт Великий. Малы алхимический свод. (Libellus de Alchimia). Перевод: 
В. Рабинович. Электронная библиотека RoyalLib.Com, 2010–2017 (Albert Velikiy. 
Malay alhimicheskiy svod. (Libellus de Alchimia). Perevod: V. Rabinovich. Elektronnaya 
biblioteka RoyalLib.Com, 2010–2017).
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Обр. 4. Алхимици на работа. (по Magnet’s, J. Alchemists at work. Bibliotheca 
Chemica Curiosa. 1702. – In: O’Conner, Airey 2007, p. 73, Abb. 389.
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Венера, кръг с кръст в основата под наклон. Алхимията различава де-
сет вида мед: чиста, добита без примеси, твърда с кафяв цвят, натурал-
на с примеси на злато и др. Съществували различия и класификации по 
място на добиване и др. 

Царската вода е смес от азотна и солна киселина. Способността на 
този състав да разтваря съвършените метали, среброто и златото, дава 
и наименованието. Съставът открива Бонавентура през XIII в. Дълго 
този разтвор, наречен алкагест, се считал за универсален разтворител. 

Предмет и материал за алхимията са не само различните елемен-
ти, но и самият човек, разделен на съставните си: душа, тяло, съзнание, 
дух (Обр. 5). Алхимиците вярвали, че всичко съществуващо на Земята 
притежава единна природа. Идеята не е нова и се среща преди това в 
творенията на Платон и Аристотел, но алхимиците започват активно да 
претворяват тази идея на практика. Ако в основата на битието лежи ня-
каква първоначална субстанция, свойствата, които са еднакви за всич-
ко, то следва, че посредством тези свойства може да се осъществява 
превръщане на едни вещества в други. В алхимията тази първооснова 
се наричала с различни имена: причина, хаос, първична материя – фи-
лософски камък, и др.7.

Основополагащ принцип бил solve et coagula, т.е. „разделяй и съ-
единявай“. В тази формула се съдържа процесът на създаване на фило-
софския камък. За неговото получаване първоначалната материя (prima 
materia) трябва да бъде разложена на елементарни чисти субстанции 
във вид на чист живак и сяра. От тези елементи ще бъде създадена ка-
чествена нова същност – философският камък. Отличието на крайния 
резултат от първоначалната материя е само в това, че във философския 
камък тези елементи са разположени съгласно принципа на световната 
хармония. Алхимиците вярват, че именно в такова положение се нами-
рали субстанциите до създаването на света и затова считат създаването 
на камъка за завършен вселенски цикъл. 

Важно понятие за алхимиците е „свещения брак“, принцип на съ-
четание на противоположностите – вода и огън, Луна и Слънце, мъжко 
и женско (Обр. 6). В алхимията тази теория прониква от Платон. Една 
от идеите е създаването на хумункула – универсалния разтворител, 

7 Алексеенко, В., И. Горецкая, Э. Коган, А. Колесникова, М. Рахно. Полная 
энциклопедия символов, эмблем и знаков. Москва, 2008, с. 287 (Alekseenko, V., I. 
Goretskaya, E. Kogan, A. Kolesnikova, M. Rahno. Polnaya entsiklopediya simvolov, 
emblem i znakov. Moskva, 2008, s. 287).

Алхимията – наука, философия или магия?
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Обр. 5. Символи на средновековната алхимия. (по Рабинович 1984, с. 425).
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Обр. 6. Символи на средновековната алхимия. (по Рабинович 1984, с. 424).
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течното злато и намирането на еликсира на вечната младост8. Неопла-
тоникът Прокъл (V в.) в коментара към „Тимей“ твърди: природното 
злато, сребро, и всеки от металите, както и всички други минерали се 
зараждат в земята под влияние на небесните божества и техните излъч-
вания. Слънцето произвежда злато, Луната – сребро, Сатурн – олово, 
и Марс – желязо. Слънцето и Луната олицетворяват сярата и живака 
като алхимически представители на Аристотеловите начала; златото 
и среброто като най-висша степен на усъвършенстването на металите. 
Почти същото се среща и в Парацелз, един от завършителите на ал-
химическото хилядолетие: всеки метал дължи раждането си на своята 
планета; шестте останали планети, всяка от които се свързва с два зна-
ка на Зодиака, му придават различни качества9.

Александрийската алхимия (II – IV в.) включва в състава си не-
оплатоническата образованост на Александрийската академия. Алек-
сандрийската алхимия започва с неразчлененото Единно. При Химес 
четем: „Единното е всичко, чрез което всичко съществува; защото, ако 
то не съдържаше всичко, всичко би било нищо“10. Синезий (IV – V в.) 
съобщава, че в алхимическата операция не се създава нищо ново, а само 
се изменя формата на материята. „Изумруденият скрижал“ на Хермес 
Трисмегист е най-яркият документ за александрийската алхимия, ма-
кар и със задна дата. Ранните свидетелства за него и за алхимията могат 
да бъдат открити в надписите в Египет. Хермес е бил медиатор между 
световете и автор на хиляди текстове, свързани с науката, философи-
ята, окултизма и много други области, които съвместявали мъдростта 
на древния свят. Херметичната философия се концентрира върху ми-
крокосмоса и макрокосмоса, съдържащ идеята „каквото горе, такова и 
долу“, и всички неща произхождат от “Единният“. 

В „Огледало на алхимията“ на Роджър Бейкън (XIII в.) се казва: 
„Две начала съставят всички метали и нищо не може да се съедини 
с метал или да го трансформира, ако само не е съставено от тези две 
начала. По такъв начин обикновеният здрав смисъл ни принуждава да 
вземем за приготвянето на нашия философски камък живака и сярата… 
Но нито живакът, нито сярата могат поотделно да зародят металите, а 

8 Пак там, с. 290 (Pak tam, s. 290).
9 Рабинович, В. Алхимията като феномен на средновековната култура. София, 

1984, с. 105 (Rabinovich, V. Alhimiyata kato fenomen na srednovekovnata kultura. Sofia, 
1984, s. 105); Бауер, В., И. Дюмотц, С. Головин. Энциклопедия символов. Москва, 2000, 
с. 292 (Bauer, V., I. Dyumotts, S. Golovin. Entsiklopedia simvolov. Moskva, 2000, s. 292).

10 Lindsay, J. The Origins, р. 366.
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само чрез съединяването си един с друг те пораждат и техните много-
бройни минерали. Очевидно е значи, че нашият камък трябва и сам да 
се роди от съединенията на тези начала… “11. В „Умозрителна алхи-
мия“ Бейкън пише за произхода на металите и за техните естествени 
начала. Начала на металите са живакът и сярата… Природата се стреми 
да достигне съвършенство, т.е. злато… Но поради различни случайно-
сти, които пречат на работата ѝ, се получава разнообразие от метали… 
В съответствие с чистотата на двата компонента – живака и сярата – се 
образуват съвършени и несъвършени метали: съвършени – злато и сре-
бро, и несъвършени – калай, олово, мед, желязо… Да съберем с бла-
гоговение указанията за природата на металите, за тяхната чистота и 
нечистота, бедност или богатство в споменатите две начала… Златото 
е съвършено тяло…, среброто – почти съвършено, но му липсва само 
малко тегло, постоянство и цвят, оловото е малко недопечено и недова-
рено…, медта има твърде много частици пръст, които не горят, и нечист 
цвят…, в желязото има много нечиста сяра…12.

Алхимията е нееднозначна метафора, алегория на тайното знание 
за природата и устройството на света. Ролята на всяка химична реак-
ция в общия процес се определяла не толкова от законите на химията, 
а от философските възгледи и учения. Такъв подход отделил от общите 
операции с металите няколко ключови, които притежавали символич-
но значение. Това са очистването и концентрацията, откъдето възник-
ват технологиите по пречистването на металите от примеси. Научните 
заслуги на алхимията се изразяват в технологиите на закаляване, дес-
тилация и амалгамиране чрез създаване на сплави (метали и живак), 
които науката използва и до ден днешен, но които за първи път са про-
ведени в лабораториите на алхимиците. 

Дали майсторите – металурзи, леяри и ювелири, работили по на-
шите земи през Ранното и Късното средновековие, са били запозна-
ти с алхимията ? Можем само да гадаем. Липсват каквито и да било 
свидетелства в тази насока. Фактът обаче, че са владеели законите на 
металургията и леярската практика – получаването на метали и сплави, 
подобряването на качеството им с различни добавки, топенето и отли-
ването и накрая изработката на предмети, сред които немалко образци 
с висока художествена стойност, предполага познаването на законите 
на алхимията и то не само на практиката, но и на нейната символика.

11 Морозов, Н. В поисках философского камня. СПб., 1909, с. 78 (Morozov, N. 
V poiskah filosofskogo kamnya. SPb., 1909, s. 78).

12 Пак там, 66–69 (Pak tam, 66–69).
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ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ УНГАРИЯ И СЪРБИЯ 
ПО ВРЕМЕТО НА АНТИОСМАНСКИТЕ ВОЕННИ 
КАМПАНИИ ПРЕЗ 1443 – 1444 г. СЛУЧАЯТ ЯНОШ 

ХУНЯДИ И ГЕОРГИ БРАНКОВИЧ 
Невян Митев

THE RELATIONS BETWEEN HUNGARY AND 
SERBIA DURING THE ANTI-OTTOMAN MILITARY 
CAMPAIGNS IN 1443 – 1444. THE CASE OF JANOS 

HUNYADI AND GEORGE BRANKOVIC
Nevyan Mitev

The Ottomans manage to conquer almost the whole Balkan peninsula at the end 
of 30s – early 40s of the XV century. The Ottoman state and Hungarian Kingdom become 
neighbours. Serbia, a buffer zone between the two countries, at some point plays a crucial 
role in their relations. The signing of the peace treaty in the summer of 1444 between King 
Vladislav Varnenchik and Sultan Murad II is a turning point in the relations between Hun-
gary and Serbia. 

There are some contradictions between Janos Hunyadi and George Brankovic dur-
ing the military campaign in 1443-1444. They are probably overcome, as they both, along 
with King Vladislav Varnenchik sign the armistice with the Ottomans. Subsequently, the 
transfer of a large part of the Serbian strongholds along the river Danube to the Hungar-
ians, personally to the Transylvanian leader, leads to the renewal of the conflict between 
them. Later on, it grows into a sincere hostility, especially after the Battle of Varna, where 
the Serbian soldiers are not part of the Christian army and hinder the Albanian squads, led 
by Skanderbeg, to take part in the crusade. The Serbian folk songs from 40s and 50s of the 
XV century are one more proof of the animosity between the Transylvanian leader and the 
Serbian despot. Thus, from unknown friends, they become known enemies.

В края на 30-те – началото на 40-те години на XV век османците 
успяват да завладеят почти целия Балкански полуостров. Османската 
държава става пряк съсед с унгарското кралство. Буферна зона между 
двете държави се явява Сърбия, която в определен момент изиграва 
решаваща роля в отношенията между тях. Подписването на мирния до-
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говор от лятото на 1444 година между крал Владислав Варненчик и 
султан Мурад II се явява повратна точка във взаимоотношенията между 
Унгария и Сърбия. Въз основа на изворовата база и историографските 
проучвания по въпроса авторът на настоящото изследване ще се опита 
да разгледа взаимоотношенията между двете силни личности по това 
време в двете държави – Янош Хуняди и Георги Бранкович.

Сръбското деспотство за първи път е завладяно от османците 
през 1439 г. Неговият владетел Георги Бранкович заедно със семей-
ството си, съкровищницата и целия двор се установяват в Унгария. 
По време на „Дългия поход“ на крал Владислав Варненчик и Янош 
Хуняди от 1443 – 1444 г. сърбите вземат изключително активно 
участие. Предполага се, че сръбските войници в състава на кръсто-
носната армия са били около 8000 души. На Коледа армията достига 
до проходите Траянова врата и Златица. Поради усложнената обста-
новка (лютата зима, привършека на боеприпасите и храната и др.) 
войската поела път на отстъпление. В историографията е прието, 
че „Дългия поход“ на крал Владислав Варненчик и Янош Хуняди 
от зимата на 1443 – 1444 г. срещу османците е успешен. Авторът на 
настоящото изследване напълно се съгласява с това становище, тъй 
като резултатите от тази военна кампания, узаконени с подписване-
то на Одринския мирен договор от 12 юни 1444 г., който окончател-
но е ратифициран в гр. Сегед на 1 август, са благоприятни за коали-
ционните партньори. Напълно подкрепям изказаното от Б. Цветкова 
мнение, че „походът на Владислав III Ягело и Янош Хуняди през 
1443 г. възбудил всеобщо вълнение сред поробените народи на Бал-
каните, разкрива готовността на тия народи и особено на българите 
да се борят за отхвърляне на османското господство и извоюване 
на свободата“1. В няколко сражения кръстоносната армия успява да 
разбие османските войски и доказва, че непобедимата османска во-
енна машина може да бъде спряна. По време на тази кампания се 
появяват и първите разногласия между Хуняди и Бранкович. Те мо-
гат да се забележат в два епизода. Първият е през декември 1443 г. 
относно продължаването на военните действия в суровата зима и 
при оскъдната храна. Вторият момент е през януари 1444 г. относно 

1 Цветкова, Б. Паметна битка на народите (европейският югоизток и осман-
ското завоевание – краят на XIV и първата половина на XV в.). Варна, 1979, с. 279 
(Tsvetkova, B. Pametna bitka na narodite (evropeyskiyat yugoiztok i osmanskoto zavoe-
vanie – krayat na XIV i parvata polovina na XV v.). Varna, 1979, s. 279).
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завръщането на войските в Унгария2. Филип Буонакорси Калимах 
упоменава, че деспотът бил против връщането на кръстоносната ар-
мия след края на „Дългия поход“, настоявайки войската да остане в 
Сърбия3. Ян Длугош пък предава, че Бранкович предложил сто хи-
ляди дуката за прехрана на армията през зимата, за да не се върне тя 
в Унгария4. В крайна сметка обаче кралят не се съгласил и на 2 фев-
руари влязъл триумфално в столицата на Унгария – Буда. Интересни 
данни за тези събития дава османският извор „Писание за верските 
битки на султан Мурад син на Мехмед хан“. Тук е упоменато, че 
когато кръстоносната армия влиза в Белград след „Дългия поход“, 
деспотът обвинява Янош Хуняди в обида, като казал: „Турчинът ти 
е зет, та затова размахваш турска сабя и ни плашиш“5. Още в този 
момент става ясно, че тези две силни личности изпитват някаква не-
приязън един към друг, който по-късно ще се разрасне до истински 
конфликт. 

Във всички извори е упоменато, че Георги Бранкович изиграва 
решаваща роля при подписването на примирието с османците. За пред-
ложение за мир на деспота до султана говори Де Бонфини6. Дукът даже 
сочи Бранкович като ръководител на похода и човека, който сключва 
примирие със султана7. Лаоник Халкокондил дори описва един от епи-
зодите в своята история като „Георги Бранкович сключва мир с Мурад 
II”8. В османските хроники също се отделя главно внимание на деспота 

2 Максимовиħ, М. Срби и „дуга воjна“1443/1444. Године. – Воjноисториjски 
гласник, 1, 2013, 45–70 (Maksimovich, M. Srbi i „duga voyna“1443/1444. Godine. – 
Voynoistoriyski glasnik, 1, 2013, 45–70). 

3 Phillipi Chalimachi. Historia de rege Vladislao. Varsoviae, 1961, 148–150.
4 Joannis Dlugosii. Historiae Polonicae libri XII. Cracoviae, 1877, 689–690.
5 Писание за верските битки на султан Мурад, син на Мехмед хан. Превод от 

османо-турски език, студия и коментар Мария Калицин, София, 1992, с. 64 (Pisanie za 
verskite bitki na sultan Murad, sin na Mehmed han. Prevod ot osmano-turski ezik, studiya 
i komentar Mariya Kalitsin, Sofia, 1992, s. 64). Действително Бранкович дава дъщеря 
си Мара за жена на султана. По въпроса вж. също и Дука. Турско-византийска исто-
рия. – ГИБИ, XII, София, 2015, 81 (Duka. Tursko-vizantiyska istoria. – GIBI, XII, Sofia, 
2015, 81).

6 Антонио де Бонфини. История на унгарците. – ЛИБИ, V/1, София, 2001, с. 
151 (Antonio de Bonfini. Istoria na ungartsite. – LIBI, V/1, Sofia, 2001, с. 151).

7 Дука. Турско-византийска, 87–88 (Duka. Tursko-vizantiyska, 87–88).
8 Лаоник Халкокондил. Изложение на историите. – ГИБИ, XII, София, 2015, 

217–218 (Laonik Halkokondil. Izlozhenie na istoriite. – GIBI, XII, Sofia, 2015, 217–218).
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при сключването на преговорите9. Подобни сведения се съдържат и в 
други исторически извори10.

Започнали преговори между коалиционните войски и османците. 
Георги Бранкович успял да спечели на своя страна Янош Хуняди, като 
в замяна му дал някои от своите крепости по р. Дунав. В писмото си до 
кардинал Людовик Андреас де Палацио посочва, че двамата са сключи-
ли примирие без знанието на краля11. Интересни сведения по въпроса 
ни дава Мавро Орбини. Той отбелязва, че чрез победите си над турците 
трансилванският войвода му връща част от Сърбия, а друга запазва за 
себе си. Именно това според Орбини води до омразата на Бранкович 
към трансилванския войвода. В съчинението е отбелязан добре из-
вестният факт, че сръбският деспот получава най-големи придобивки. 
Авторът също дава сведението, че именно Бранкович е съдействал и 
преговарял между двете страни, като той е умолявал полско-унгарския 
крал да сключи този договор. Орбини оборва твърдението на Куреус, 
че Бранкович си възвръща държавата след битката при Варна. Истори-
кът предава също, че сръбският деспот преминава на страната на Му-
рад и пресича пътищата на Скендербег за включване в християнската 
коалиция. Като причина за това авторът изтъква най-вече омразата на 
Бранкович към Хуняди. Въпреки молбите на албанския владетел той не 
отстъпил и възпрепятствал албанските войски12. В писанието срещаме 

9 Саадедин бин Хасан Джан бин Мехмед (Ходжа Саадедин Ефенди). Корона 
на историите. – В: Варна 1444. Сборник от изследвания и документи в чест на 525-
та годишнина от битката край гр. Варна. София, 1969, с. 445 (Saadedin bin Hasan 
Dzhan bin Mehmed (Hodzha Saadedin Efendi). Korona na istoriite. – V: Varna 1444. 
Sbornik ot izsledvania i dokumenti v chest na 525-ta godishnina ot bitkata kray gr. Varna. 
Sofia, 1969, s. 445); Мехмед Хасан Бейзаде (Солакзаде). История на Солакзаде. – В: 
Варна 1444. Сборник от изследвания и документи в чест на 525-та годишнина от 
битката край гр. Варна. София, 1969, с. 472 (Mehmed Hasan Beyzade (Solakzade). 
Istoria na Solakzade. – V: Varna 1444. Sbornik ot izsledvania i dokumenti v chest na 525-ta 
godishnina ot bitkata kray gr. Varna. Sofia, 1969, s. 472); Хюсеин (Коджа Мюверих). 
Удивителна история. – Във: Варна 1444. Сборник от изследвания и документи в 
чест на 525-та годишнина от битката край гр. Варна. София, 1969, с. 482 (Hyusein 
(Kodzha Myuverih). Udivitelna istoria. – V: Varna 1444. Sbornik ot izsledvania i doku-
menti v chest na 525-ta godishnina ot bitkata kray gr. Varna. Sofia, 1969, s. 482) и др.

10 Chronika Ragusina Junii Resti. Zagrabiae, 1893, p. 289; Joannis Dlugosii, 701–702 и др.
11 Мирчев, М. Андреас де Палацио. Писмо за поражението при Варна, изпра-

тено до кардинал Людовик. – ИВАД, XV, 1964, с. 87.(Mirchev, M. Andreas de Palatsio. 
Pismo za porazhenieto pri Varna, izprateno do kardinal Lyudovik. – IVAD, XV, 1964, s. 87).

12 Митев, Н. Два малко познати извора за походите на Владислав Варненчик 
от 1443 – 1444 г. – Епохи, XXIV (2016), 2, 243–249 (Mitev, N. Dva malko poznati izvora 
za pohodite na Vladislav Varnenchik ot 1443-1444 g. – Epohi, XXIV (2016), 2, 243–249).

Отношенията между Унгария и Сърбия по времето на антиосманските военни...



38

почти същите сведения. Тук е упоменато, че деспотът изиграва реши-
телна роля при сключването на примирието и увещава краля да го при-
еме. Това си има логично обяснение, тъй като е обещано да му се върне 
крепостта Смедерево13. По-нататък от извора става ясно, че Хуняди е 
бил против оттеглянето на войската от първата военна кампания и за-
връщането ѝ14. В своите записки Константин Еничарина упоменава, че 
след успехите на „Дългия поход“ най-много спечелва сръбският деспот, 
който извоюва автономност и успява да си възвърне двамата синове Ге-
орги и Стефан. В глава XXIII е отделено значително внимание на пре-
говорите, които водят крал Владислав и деспот Георги Бранкович. Тук 
е предадено, че между двамата се състои среща, в която деспотът умо-
лява краля да не предприема новия поход. Еничарят Михайлович пише, 
че Владислав почти е щял да се съгласи, но влиятелният Янош Хуняди 
го разубеждава15. Според автора, Янош Хуняди подтиква краля към ата-
ка срещу еничарския корпус. От поемата на Михаел Бехайм научаваме, 
че именно Хуняди съветва Владислав да не предприема атака срещу 
карето от еничарите, докато не се завърне и заедно да нападнат центъра 
на османската войска16. Почти същото е предадено и у Калимах17. По 
всичко изглежда, че сърбинът изпитва неприязън към трансилванския 
войвода и затова хвърля вината за необмислената атака на краля върху 
него. В руското произведение „Повест за Скендербег” от XVII в., което 
разказва за живота и дейността на албанския национален герой Георги 
Кастриоти – Скендербег, е отбелязано, че албанският предводител пре-
доставя 35 000 войници на полско-унгарския владетел. Най-вероятно 
това упоменаване трябва да означава, че албанците са имали намерение 
да подпомогнат военните кампании на Владислав с толкова войници 

13 Писание за верските битки, с. 73 (Pisanie za verskite bitki, s. 73).
14 Пак там, с. 81 (Pak tam, s. 81).
15 Подробно за това защо Г. Бранкович не взeма участие във втория поход вж. 

Шкриванич, Г. Защо деспот Георги Бранкович не е участвувал в битката при Варна 
(1444). – В: Варна 1444. Сборник от изследвания и документи в чест на 525-та го-
дишнина от битката край гр. Варна. София, 1969, 162–167. (Shkrivanich, G. Zashto 
despot Georgi Brankovich ne e uchastvuval v bitkata pri Varna (1444). – V: Varna 1444. 
Sbornik ot izsledvania i dokumenti v chest na 525-ta godishnina ot bitkata kray gr. Varna. 
Sofia, 1969, 162–167).

16 Коларов, Х. Два малко известни извора за битката на народите на 10 ноември 
1444г. при Варна. – ИНМВ,VI (XXI), 1970, с. 189 (Kolarov, H. Dva malko izvestni izvo-
ra za bitkata na narodite na 10 noemvri 1444g. pri Varna. – INMV,VI (XXI), 1970, s. 189).

17 Коларов, Х. Хрониката на Калимах – важен извор за варненската битка от 
1444г. – ИНМВ, IX (XXIV), 1973, с. 252 (Kolarov, H. Hronikata na Kalimah – vazhen 
izvor za varnenskata bitka ot 1444g. – INMV, IX (XXIV), 1973, s. 252).
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(по всяка вероятност цифрата е завишена). По-нататък в творбата се го-
вори, за това как Скендербег не е успял да се включи в това начинание, 
защото бил възпрепятстван от сръбския деспот Георги Бранкович, и 
именно той е посочен като главен виновник за загубата при Варна18. По 
отношение на коментирания в настоящото изследване въпрос изключи-
телен интерес предизвиква сръбският народен фолклор. В специално 
изследване по въпроса за отношенията между Янош Хуняди и Георги 
Бранкович, Миломир Максимович подкрепи тезата, че до 1444 г. два-
мата лидери са били приятели, а след това взаимоотношенията между 
тях са се влошили19.

В едно от писмата на Кириак от Анкона са упоменати клаузите 
по Адрианополския мирен договор. Османците са готови на изключи-
телни отстъпки. Султан Мурад се ангажира с връщането на земите и на 
двамата пленени синове на сръбския деспот Георги Бранкович. Влаш-
кият войвода Влад остава турски васал и се задължава да плаща данък 
на султана, но се освобождава от това да се явява лично в османския 
двор. Друга клауза между страните е изпращането на заложник от стра-
на Влад, както и разменянето на бегълци помежду им. Този извор е и 
основният източник, който ни дава яснота около преговорите.

От една записка от сръбския летопис научаваме, че деспот Георги 
Бранкович се помирил със султан Мурад на 15 август. Въз основа на 
тази записка, О. Халецки счита, че Георги Бранкович е сключил сепа-
ративен мир с османците, а кралят не е20. Г. Шкриванич обаче отхвърля 
това твърдение21. По-късно се установи, че въпросната бележка дейст-
вително показва за сключен мир между османците и сърбите, но това 
става едва след като е подписан Сегедският договор от 1 август. Този 
извор потвърждава, че сръбският деспот скъсва отношенията си с коа-
лиционната християнска войска и се помирява с турците22. 

18 Митев, Н. Два малко познати извора, 243–249 (Mitev, N. Dva malko poznati 
izvora, 243–249).

19 Максимовиħ, М. Однос деспота ЂурЂа Бранковиħа и Jаноша ХунЊадиja у 
српским епским песмама. – Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi. Konferenciája III. 
(3th Conference for Young Slavists in Budapest. Budapest, 2014, 150–155. 

20 Halecki, O. The Crusade of Varna. A discussion of controversial. New York, 1943, 54–55.
21 Шкриванич, Г. Защо деспот Георги Бранкович, с. 164 (Shkrivanich, G. 

Zashto despot Georgi Brankovich, s.164).
22 Спремич, М. Сръбският деспот Георги Бранкович и битката при Варна през 

1444 г. – Варна 1444. Действителност и традиция. Варна, 2005, с. 59 (Spremich, 
M. Srabskiyat despot Georgi Brankovich i bitkata pri Varna prez 1444 g. – Varna 1444. 
Deystvitelnost i traditsia. Varna, 2005, s. 59).
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Съвсем наскоро колегата Александър Крстич публикува два 
много интересни документа от Националния архив на Унгария. Те 
са използвани от кралския съдия Петър Шентгьоргий и Базини през 
1506 г. В тях се съдържат копия на глави от Шекешфехерварската 
харта от 1445 г. В тези документи са упоменати няколко владения на 
Янош Хуняди, които са му дарени от Георги Бранкович като компен-
сация за военната помощ, оказана му от трансилванския войвода през 
1444 – 1445 година23.

Х. Коларов анализира подробно поведението на Георги Бранкович 
относно преговорите със султана. Авторът заключава, че първоначално 
деспотът е бил настойчив за задържане на армията в сръбски земи с цел 
да се активизират военните действия напролет. Впоследствие мнението 
му се променя, като владетелят става най-големият радетел за мир с тур-
ците. Според Коларов това се дължи на блестящата политика на султана 
за разделяне на коалиционните партньори. Въз основа на Газават авторът 
пише, че на априлското заседание на унгарския Сейм деспотът напра-
вил всичко възможно да внуши на присъстващите мощта на османците 
и задължителното сключване на примирие с тях. Коларов заключава, че 
въпросните преговори между двамата владетели е било невъзможно да 
бъдат осъществени без знанието на коалиционните партньори на дес-
пота24. Г. Шкриванич прави опит да реабилитира действията на сръб-
ския деспот25. М. Спремич анализира причините, поради които Георги 
Бранкович не взема участие в битката при Варна. Авторът отбелязва, че 
една от тях е именно отнемането на сръбските крепости от Хуняди. В 
общата констатация Спремич пише, че „от гледна точка на кръстоносци-
те, обаче, деспот Георги предал общохристиянското дело заради местни 
интереси”26. Както отбелязва и Б. Цветкова, поведението на този владе-
тел за конкретното събитие е в резултат на политическо късогледство27. 

В общи линии може да се приеме, че сърбите имат вина за по-
ражението на християнската коалиция при Варна. С подписването на 

23 КрстиЂ, А. Документи о угарским поседима деспота ЂурЂа датим у залог 
Jовану ХунЊадиjy 1444. године – Мешовита граЂа, XXXII, 125–156. (Krstidzh, A. 
Dokumenti o ugarskim posedima despota Dzhurdzha datim u zalog Jovanu Hunyadiy 1444. 
godine – Meshovita gradzha, XXXII, 125–156).

24 Коларов, Х. Адрианополският мирен договор /1444 г./ – Трудове на ВТУ „Св. 
св. Кирил и Методий”, 1975, XII, 3, 41–72 (Kolarov, H. Adrianopolskiyat miren dogovor 
/1444 g./ – Trudove na VTU „Sv. sv. Kiril i Metodiy”, 1975, XII, 3, 41–72).

25 Шкриванич, Г. Защо деспот, 162–167 (Shkrivanich, G. Zashto despot, 162–167).
26 Спремич, М. Сръбският деспот, 62–63 (Spremich, M. Srabskiyat despot, 62–63).
27 Цветкова, Б. Цит.съч., с. 300 (Tsvetkova, B. Tsit. sach., s. 300).

Невян Митев
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Одринския мирен договор те получават достатъчно големи придобивки 
и не вземат участие в похода от есента на 1444 г. Пасивността на сръб-
ския деспот Георги Бранкович е един от основните фактори, поради 
които християните губят битката при Варна от 10.11.1444 г. Но това 
поведение на сръбския деспот му струва скъпо. Само 15 години след 
това, през 1459 г., Сърбия пада под османска власт. 

От представеното по-горе става ясно, че по време на „Дългия по-
ход” през 1443 – 1444 година е имало някои противоречия между Янош 
Хуняди и Георги Бранкович. Най-вероятно те са били преодолени, тъй 
като двамата, заедно с крал Владислав Варненчик подписват прими-
рието с османците. Впоследствие предаването на голяма част от сръб-
ските крепости по р. Дунав на унгарците и то лично на трансилванския 
войвода довеждат до подновяването на конфликта между двамата. По-
късно той се развива до откровена вражда, особено след битката при 
Варна, където сръбските войници не вземат участие и възпират албан-
ските отряди на Скендербег да се присъединят към обединената армия. 
За неприязънта между трансилванския войвода и сръбския деспот след 
тези събития говорят и сръбските народни песни от 40-те и 50-те годи-
ни на XV век. Така, от непознати приятели, двамата военачалници се 
превръщат в познати неприятели. 

Отношенията между Унгария и Сърбия по времето на антиосманските военни...
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МОНЕТНИ НОМИНАЛИ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ 
ПРЕЗ XVI – XVII ВЕК

Красимир Т. Кръстев

COIN DENOMINATIONS IN BULGARIAN LANDS 
DURING THE 16TH – 17TH CENTURIES

Krasimir T. Krastev

Foreign coins circulated in the Ottoman Empire since its establishment. For some 
time, the Ottomans had no their own coinage so they used various forms of foreign curren-
cy. Before the first Ottoman silver akçes were struck, most common were the Venetian gold 
ducats, as well as other silver and gold denominations of a dozens of Christian and Muslim 
states. This diversity of the monetary circulation remains in one degree or another for many 
centuries, even until the end of the Empire.

The first Ottoman coins experienced strong influence from foreign coinages, mostly 
of the Mongol Ilkhanid State, whose vassals were Seljuqs of Rum under whose authority 
was nominally Ottoman Beylik. For long the Ottoman Empire struck coins only in silver 
and copper. Only in 1477 the first gold coins officially appeared – called ‘sultani’ or ‘altin’ 
among the people. For several centuries the Ottoman gold coins, regardless of their period 
and mint, had permanent gold contents and same weight. That is why they retained their 
popularity among the population, inland and abroad.

The same cannot be said about Ottoman silver akçes. Their debasement was initially 
controlled by the state and subsequently it was not regulated, which ultimately led to their 
significant devaluation. The akçe continuously reduced its weight and sometimes silver 
content which makes it undesirable on the local market. That was one of the main reasons 
for the massive influx of a large amount of European silver coins in the Ottoman Empire, 
especially in the Balkans.

After the outbreak of the Great financial crisis in 1585 the importation of European 
coins became uncontrollable. The official authorities were forced not only to accept the 
facts but also tried to setup control by defining official exchange rates for the foreign coins 
in its territory. These rates were often much lower than the market ones. This way the Otto-
man government tried to derive financial gains by setting state-controlled rates.

Цената на дадена стока или услуга не би могла да бъде дефини-
рана самостоятелно извън цялостната монетна система. Също така тя 
служи като отправна точка и обяснение на самата фискално-монетарна 
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система в дадена държава или територия. Излишно е да споменаваме, 
че за реалностите на XVI – XVII век монетата не е импликация на оп-
ределени ресурси или доверие, а всъщност носи стойността в себе си, 
изразена чрез количеството благороден метал, съдържащ се в нея. Но-
сителят на монетната регалия се явява гарант както за качеството на 
метала, така и за теглото ѝ. Всички цени, сметни системи, договори, 
държавно събираеми данъци и такси и др., се ръководят най-често от 
една точно определена и обикновено широко приета парична стойност, 
номинал или еквивалент. За Османската империя през целия интересу-
ващ ни период от два века, това е сребърното акче и всички плащания 
(действителни и номинални) са преизчислявани именно в тази монетна 
единица. От друга страна, държавата, приемала плащания и в други 
монети (османски и чужди), които обаче отново били преизчислявани 
в акчета по точно фиксиран курс. Подобна практика съществувала и в 
някои европейски страни (Франция, Нидерландия, Англия, Испания), 
с тази разлика, че се приемали само пълностойностни златни и много 
по-рядко сребърни монети, но не и такива от мюсюлмански държави. 
Понякога при различните банкови, търговски и данъчни операции били 
използвани парични еквиваленти, които нямали задължително монетен 
израз. Често това са монетни еквивалентни единици, които са прека-
лено големи, за да притежават конкретен монетен образ, а такъв имат 
само техните по-леки подразделения. Сред най-разпространените в Ев-
ропа по онова време са френският ливр турноа от 20 су, английската 
лира стерлинга от 20 шилинга и германската марка от 20 шилинга1.

Монетната циркулация в Османската империя в периода XVI – 
XVII в. се характеризира с редица специфики, свързани пряко с чужди 
номинали. Още първите османски монети изпитват силното влияние 
на чуждестранни монетосечения, най-вече на Държавата на Илханите 
(Хулагидите); нейни васали били румските селджуки, под чиято власт 
пък е османският бейлик.

Продължително време в Османската държава са сечени само сре-
бърни и медни монети и едва през 1477 г. се появява и златна монета, 
наричана официално султанѝ, а от населението – алтън. В продълже-
ние на няколко века османските златни монети, независимо от времето 
и монетарницата, в която са отсечени, са с постоянно златно съдържа-

1 Braudel, F., F. Spooner. Prices in Europe from 1450 to 1750. – In: E. Rich, C. 
Wilson (eds.). Cambridge Economic History of Europe, vol. IV: The Economy of Expanding 
Europe in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Cambridge (Cambridge University 
Press), 1967, p. 378.

Монетни номинали в българските земи през XVI – XVII век
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ние и тегло. Ето защо те запазват популярността си както сред населе-
нието, така и извън пределите на държавата.

Това не може да се каже за сребърните османски акчета, които 
девалвират първоначално инспирирано от държавата, а впоследствие 
неконтролируемо, което в крайна сметка довежда до значителното им 
обезценяване. Акчетата непрекъснато намаляват теглото, а понякога 
и сребърното си съдържание, което ги прави нежелани по османските 
пазари. Именно това е една от причините за мащабното навлизане на 
едри сребърни европейски монети на територията на империята, и осо-
бено на Балканите.

След разразяването на голямата криза в Османската империя през 
1585 г. навлизането на европейски монети става неконтролируемо и 
официалната власт е принудена не само да приеме фактите, но и да 
направи опит за контрол чрез определяне на официални курсове за го-
ляма част от чуждите монети на нейна територия, често много по-ни-
ски от пазарните. Така османската власт и оттук се опитва да извлече 
финансова изгода чрез определянето на неизгодни курсове.

1. Номинали при златните монети

1.1. Османски златни номинали
Султанѝ
В продължение на повече от век и половина османската иконо-

мика се опира почти единствено на дребното сребърно акче. Подобна е 
ситуацията и в други средиземноморски страни, но през 1425 г. златно 
монетосечене започват мамелюците в Египет, а сечената от тях златна 
монета ашрафи придобива популярност и запазва позициите си при 
търговските операции в Леванта до османското завоевание през 1517 г.2 
Турският изследовател Шефкет Памук счита, че златната османска мо-
нета се появява най-вече поради икономически фактори3, но това едва 
ли е главният, а още по-малко – единственият фактор.

Златни османски монети за пръв път са отсечени едва през 882 г. 
от Хиджра (1477 – 1478 г.), въпреки че някои изследователи не изключ-

2 Bacharach, J. The Dinar versus the Ducat. – International Journal of the Middle 
East Studies, 4, 1973, 77 – 96.

3 Pamuk, S. A Monetary History of the Ottoman Empire. Cambridge (Cambridge 
University Press), 2000, p. 60.

Красимир Т. Кръстев
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ват и по-ранна дата4. Трябва да се отбележи, че златни монети се секат 
в ограничени количества, а впоследствие почти изчезват от монетната 
циркулация на Западна Европа и Източното Средиземноморие още в 
средата на XIII в.5 В останалата част на региона златни монети наис-
тина се използват, но, с изключение на Византия, тяхната поява е по-
скоро инцидентна.

Както правилно отбелязват някои учени, след средата на XV в. 
османските султани започват да чувстват себе си като продължители 
едновременно на римовизантийските и арабо-ислямските традиции6. 
Международната търговия била от огромно значение както за разви-
тието на пазарните и паричните отношения, така и спрямо държавните 
приходи. Османската морска мощ нараснала след създаването на флот 
в Егея и Адриатика, а корабите изпълнявали едновременно и военни, 
и търговски функции. Турците поддържали и контролирали оживената 
търговия през Черно море и Анадола за Персия7.

Началото на османското златно монетосечене било поставено по 
време на войната с Венеция от 1463 – 14798. Венецианската републи-
ка била най-големият политически и икономически враг на османската 
държава през тази епоха. Възможно е отсичането на първите турски 
златни монети да е с цел намаляване на влиянието на венецианския зла-
тен дукат на територията на империята. Ето защо никак не е случайно, 
че първите османски златни монети били имитации на венециански-
те дукати и флорентинските флорини. Такива имитации били сечени 

4 Schaendlinger, A. Osmanische Numismatik. Von den Anfängen des osmanischen 
Reiches bis zu seiner Auflösung 1922. Braunschweig (Klinkhardt & Biermann), 1973, p. 59.

5 Lopez, R. The Dollar of the Middle Ages. – Journal of Economic History, 11, 1951, 
pр. 209 – 234; Cipolla, C. Money, Prices, and Civilization in the Mediterranean World, 
Fifth to Seventeenth Century. Princeton University Press, 1956, pр. 3 – 26; Ehrenkreutz, 
A. Studies of Monetary History of the Near East in the Middle Ages. – Journal of the 
Economic and Social History of the Orient, 2, 1959, pр. 128 – 161; Pamuk, S. A Monetary 
History, p. 21.

6 İnalcɪk, H. The Rice of Ottoman Empire. – In: P. Holt, A. Lambton, B. Lewis 
(eds.). The Cambridge History of Islam. New York (Cambridge University Press), 1970, 
295 – 300.

7 İnalcɪk, H. Bursa and the Commerce of the Levant. – Journal of the Economic 
and Social History of the Orient, 3, 1960, pр. 131 – 147; Idem. The Ottoman Empire, the 
Classical Age, 1300 – 1600. London, 1973, 121 – 126; Brummet, P. Ottoman Seapower 
and Levantine Diplomacy in the Age of Discovery. Albany (NY) (State University of New 
York Press), 1994, 131 – 174.

8 за нея вж.: Shaw, S. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, I: 1280 – 
1808. Cambridge (Cambridge University Press), 1976, 62 – 69.

Монетни номинали в българските земи през XVI – XVII век
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на много места в Леванта9, включително и в османските монетарници 
в Кустантиние, Едрене и Серес скоро след завладяването на Констан-
тинопол. Основание за подобно предположение някои изследователи10 
откриват в отделните законови разпоредби11 за горепосочените моне-
тарници, различни от останалите, произвеждащи акчета. Кануннаме-
то на султан Мехмед II (1444 – 1446; 1451 – 1481), издадено около 
1456 г.12, съдържа подробни инструкции за сеченето и стандартите на 
френгѝ флорѝ.

Някои изследователи предполагат, че сеченето на златни ими-
тации на европейски монети започнало още през 1425 г., но първите 
сигурни сведения са от 1456 г. Тези османски, а и други имитации на 
венецианските златни дукати циркулирали заедно с оригиналите по 
целия черноморски бряг. Очевидно те получили най-широко разпрос-
транение в територии, които не влизат пряко в състава на османската 
държава – Влашко, Молдова и територията на днешна Украйна. Тяхно-
то проникване и разпространение в тези региони е свързано по всяка 
вероятност не само с венецианските, а и с генуезките търговски контак-
ти в района на Северното Черноморие. Някои изследователи допускат, 
че европейците, объркани от арабските надписи, възприемали маме-
люкските златни ашрафи като османски монети13, каквито всъщност 
още нямало отсечени.

Първите османски златни монети са отсечени при султан Мехмед 
II (1444 – 1446; 1451 – 1481), носят върху себе си годината 882 по Хи-
джра (1477 – 1478) и са дело на монетарницата в Кустантиние (Истанб-
ул). Монетата се наричала султанѝ (султанъ̀), или, по-точно, хазене-и 
султание, но от българското население те били наричани алтъни. От 

9 Ives, H., P. Grierson. The Venetian Gold Ducat and its Imitations. New York (NY) 
(The American Numismatic Society), 1954.

10 Pamuk, S. A Monetary History, 60 – 61.
11 Sahillioğlu, H. Bir Mültezim Zimem Defterine Göre XV. Yüzyɪl Sonunda Osmanlɪ 

Darphane Mukataalarɪ. – İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuasѝ, 1 – 2, 23, 1962 – 
1963, 178 – 180.

12 Beldiceanu, N. (ed.). Les Actes des premiers sultans conserves dans les manus-
cripts turcs de la Bibliothèque Nationale à Paris, I. Actes de Mehmet II et de la Bayezid II. 
Fonds turc ancient 39. École Pratique des Hautes Études. VI-e Section. Paris, 1960, 65 – 66.

13 Pamuk, S. A Monetary History, p. 60; вж. също: Babinger, F. Zur Frage der 
osmanischen Golpragungen im 15. Jahrhundert unter Murad II. und Mehmed II. – Südost-
Forschungen 15, 1956, pр. 550 – 553; Beldiceanu, N., I. Beldiceanu-Steinherr. Les 
Informations les plus Anciennes sur les Florins Ottomans. – In: A Festschrift presented 
to Ibrahim Artuk on the occasion of the Twentieth Anniversary of the Turkish Numismatic 
Society. Istanbul (Turkish Numismatic Society), 1988, 49 – 58.
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кануннаметата ясно личи, че султанската заповед е от 100 мискала 
чисто злато да се насичат 129 броя монети. Те се равнявали по тегло на 
един и половина сребърни илхански тебризки дирхама, или 4,61 г14. Но 
основа на османските златни монети станал и венецианският дукат, 
понеже златна монета по друг стандарт не би била приета добре в Ле-
ванта, където те били добре познати.

Количеството на отсечените османски златни монети до втората 
половина на XVI в. не било голямо15. Те били сечени най-вече в Истанб-
ул и Серес. В други монетарници в Източен Анадол, Сирия и Египет те 
започнали да се секат при управлението на султан Селим I (1512 – 1520). 
Количеството на отсечените златни монети нараснало значително едва 
при управлението на султан Сюлейман I (1520 – 1566). Големият амери-
кански изследовател на Османски Египет Станфорд Шоу смята, че ко-
личеството на златните монети се увеличило едва след завладяването на 
една от най-богатите провинции – Египет, понеже оттам към Истанбул 
(във вид на данъци) било изпращано голямо количество злато16.

Все още не е напълно изяснен въпросът за чистотата на златото в 
османските монети. Според едно кануннаме от 1482 г. от 100 мискала 
злато17 се насичат 129 султанѝ, четири от които се отделят като так-
са. Съществуват следните предположения: 997/1000; 23½ карата, т.е. 
980/1000. По времето на султан Мехмед II (1444 – 1446; 1451 – 1481) 
средното чисто тегло на златото се изчислява на 3,43 г, а според други 
изчисления 3,50 г. Количеството на златните османски монети нарасна-
ло след разработването на новите златни находища край Сидрекапсъ и 
Кратово. Те, наред с Истанбул и Кайро, се превърнали в основни цен-
трове на златното монетосечене.

В трудовете на мнозина изтъкнати учени са разгледани различни 
аспекти на османското златно монетосечене през XV – XVII в.18, както 
и османските златни рудници19. Разменният курс на алтъна и дуката 

14 Pamuk, S. A Monetary History, p. 61, n. 13.
15 Ibidem, p. 62, n. 15.
16 Shaw, S. The Financial and Administrative Organization and Development of 

Ottoman Egypt, 1517 – 1798. Princeton Oriental Studies, 19. Princeton (NJ) (Princeton 
University Press), 1962, Chapter 6.

17 1 мискал е равен на 4608 г.
18 Kocaer, R. Osmanlѝ Altѝn Paralarѝ. İstanbul, 1967; Schaendlinger, A. Osmanische 

Numismatik, p. 91 – 108; Mackenzie, K. Gold Coins of Suleyman the Magnificent from 
the Mint at Sidre Qapsi. – Nomismatica Chronika (The Hellenic Numismatic Society 
Publication), 10, 1991, 71 – 80.

19 Sahillioğlu, H. Altɪn. – İslam Ansiklopedisi, II, 1989, 532 – 536.
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се запазил непроменен почти през целия XVI век и едва в началото на 
XVII в. той отбелязал слаба промяна. Това може би е свързано с обезце-
няването на акчето, което повлякло след себе си и доверието в осман-
ските златни монети20.

През XVI в. златните османски монети били сечени и циркулира-
ли във всички османски провинции на Балканите, в Анадола, Египет, 
Алжир и Тунис. Във васалните на османците държави алтънът обаче 
изобщо не бил познат (например във Влашко и Молдова), а в Крим-
ското ханство независимо, че били сечени собствени сребърни монети 
(кримско акче), златни никога не се появили.

Ашрафи (шерифи)
Златната монета ашрафѝ се появила през 1425 г. в Султаната на 

мамелюците в Египет. Нейната задача била да обслужва търговията в Ле-
ванта между мюсюлманските и европейските търговци. От тази гледна 
точка не е странно, че нейното тегло и златно съдържание били близки с 
тези на златния венециански дукат – най-популярната и най-използвана 
монета при едрите търговски операции по онова време в Леванта.

Понякога монетата се нарича шерифѝ. Съществува мнение, че 
първоначално при мамелюците тя се наричала ашрафи, а след това, при 
османските султани – шерифи. Характерен момент е, че монетата бър-
зо придобила популярност и се разпространила широко още в средата 
на XV в., а след завладяването на Египет от османския султан Селим I 
(1512 – 1520) през 1517 г., тя била запазена, но вече била сечена от име-
то на турските султани. Златното съдържание и теглото ѝ останали не-
променени, а всъщност османската златна монета султанѝ също имала 
теглото и стойността на венецианския дукат, т.е. двете златни османски 
монети – султани и шерифи – имали еднакво тегло и златно съдържание 
(оттам и еднаква официална номинална стойност) както помежду си, 
така и спрямо венецианския златен цехин (дукат). И трите споменати 
вида златни номинали били използвани широко в Леванта при търгов-
ските операции от голям мащаб и имали и еднаква пазарна стойност.

Динар
Динарът е най-старата ислямска златна монета, чиято поява се 

отнася още към първите десетилетия от съществуването на Арабския 
халифат. По време на османското владичество върху арабските земи ди-

20 Pamuk, S. A Monetary History, p. 62 – 64, Table 4.1, 4.2.
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нари били сечени само в някои монетарници по северното африканско 
крайбрежие. През втората половина на XVI в. той имал тегло между 4,12 
и 4,24 г21. По това време в цялата Османска империя динари били сечени 
единствено в монетарниците на град Тилимсан (в Алжир) и в Тунис. 
Тези монети имат съвсем различно оформление от османските златни 
султанѝ. При динарите от Тилимсан монетното поле е заето от голяма 
двойна квадратна рамка, във и извън която е поместен редов надпис, из-
работен в късен куфически шрифт22. Тези монети имат много по-светъл 
цвят на златото от алтъните, поради по-ниското им златно съдържание 
и примесите от сребро. Този тип монети и изобщо този номинал липсват 
в повечето каталози на османски монети и до този момент от територия-
та на днешна България не са публикувани динари от тази епоха. Имайки 
предвид малкото публикувани османски златни екземпляри от българ-
ските музеи и частни колекции, съвсем не изключваме вероятността и 
този номинал да е представен по нашите земи.

1.2. Европейски златни номинали
Гулден
Гулденът също спада към относително широко разпространените 

златни монетни номинали в Европа. В българските земи под османска 
власт най-често се срещат унгарските гулдени, които са еквивалентни 
както на златните дукати, така и на османските султанѝ. Често този но-
минал се смесва с дуката, поради еднаквото им тегло и златно съдър-
жание. Значението на гулдена като номинал в Западна Европа в самия 
край на XV в. нараснал значително и послужил като база за отсичането 
на първите гулденгрошени и талери.

Дукат
Златният дукат в редица европейски държави като Венеция, Ав-

стрия, Нидерландия и др. е основна златна монетна единица през XVI – 
XVII в. Тези монети получават широко разпространение по османските 
пазари, а се срещат практически и в цялата империя. Използват се най-вече 

21 Срвн.: Künker, F. Auktion: Münzen des Ottomanischen Reiches, Teil III (Auktion 
231, 16. März. 2013). Osnabrück, 2013, № 9656 – 9659.

22 Вж.: Bates, M. The Ottoman Coinage of Tilimsan. – The American Numismatic 
Society Museum Notes, 26, 1981, № 6, 203 – 214; Ehlert, R., E. Yenisey. Tlemsen’de ba-
silmiş osmanlɪ paralarɪ. – In: H. Perk, H. Öztürk (eds.). Gönül Hatѝra Sayѝsѝ. İstanbul, 2005, 
№ 18; Damalɪ, A. Osmanlı Sikkeleri Tarihi, III. Ankara, 2011, № 12-TL-A1-995; Künker, 
F. Auktion, p. 123, № 9659.
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при разплащания от едър характер като големи търговски сделки и други 
разплащания с висока стойност. Дукатите са най-разпространените чужди 
златни монети в Османската империя. Те се срещат още преди избухването 
на кризата от 1585 г., но след това количеството им нараства значително.

През XVII в. във Венеция се появяват и сребърни дукати, които 
също получават добър прием в земите ни под османска власт. Те обаче 
не изместват златните, а циркулират съвместно с тях. Всъщност, офи-
циалното наименование на златните венециански монети е зекино (це-
хин), а дукати официално се наричат сребърните монети, но на терито-
рията на Османската империя под дукат се разбира най-вече златната, 
а не сребърната монета.

В българските земи, макар и инцидентно, се срещат и кратни на ду-
ката номинали. До този момент е известна само една такава златна монета 
с номинал от пет дуката и тегло 17,88 г от Несебърското съкровище, отсе-
чена в Архиепископство Залцбург. Монетата е преупотребена като накит.

Зекино
Италианският златен монетен номинал зекино е известен още и с 

немската си транскрипция като цехин. Той се сече предимно в Републи-
ка Венеция и е най-разпространената златна европейска монета в про-
дължение на векове в Османската империя. Известни са и множество 
негови имитации. В българските земи под османска власт е по-извес-
тен с народното си название дукат. Трябва да се отбележи, че чистота-
та на златото при венецианските цехини е много висока – 23¼ карата, 
т.е. 979,16/1000 при тегло от 3,56 г23.

2. Номинали при сребърните монети

2.1. Османски сребърни номинали
Акче
Акчето е основната сребърна монетна единица в Османската 

империя. Доскоро се приемаше, че първият османски владетел Осман 
(който всъщност носел титлата бей, а не султан) е сякъл само медни мо-

23 За венецианските цехини (дукати) вж.: Spufford, P. Money and its use in 
Medieval Europe. London (Cambridge University Press), 1988, p. 178, 268 – 269; Buza, J. 
A Magyar és a török dukát árfolyama a 16. század közepén. Századok, 2001, p. 135, 900; 
Márton, G. Új oszmán pénztörténet felé. – KLIÓ történettudományi szemléző folyóirat, 3, 
2004, 104 – 108.
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нети от името на Селджукския султанат, т.е. без да поставя собственото 
си име върху тях. Преди години стана известно акче на Осман I (1299 – 
1326), чиято автентичност дълго време се оспорваше. Ние приемаме, 
че става въпрос за оригинален екземпляр на първия османски владе-
тел. Засега има съхранен само един отчупен екземпляр. На лицето на 
монетата стои надписът Осман син на Ертогрул, което поставя извън 
всякакво съмнение за кой точно владетел става въпрос. Съществуват 
и други монети с името Осман, като за тях са изказани различни мне-
ния, но не могат със сигурност да бъдат отдадени на първия османски 
владетел. Те биха могли да принадлежат и на някой принц с това име24.

Към управлението на султан Орхан I (1326 – 1359) се причисляват 
един тип сребърно акче и един тип мангър. Напоследък австрийският 
изследовател Николаус Шиндел прибави още два типа медни монети25. 
Надписите са изпълнени в куфически арабски шрифт и вероятно са по-
влияни от сребърните монголски монети на Държавата на Илханите. 
Основание за подобно предположение е формулата на исляма, която се 
среща предимно върху шиитски монети, както и поставянето на имена-
та на четиримата първи арабски халифи (т.нар. праведни халифи), от-
ново характерно за шиитския клон на исляма, разпространен най-вече 
в Персия. Към управлението на Орхан I се причисляват и няколко типа 
медни анонимни монети, но повечето от тях са спорни. Така например 
Руди Линднер смята, че една монета, отсечена в монетарницата на Со-
гут, всъщност принадлежи на османците, а не на селджуките26. Стивън 
Албум предполага, че някои имитативни монети от илхански тип може 
да са сечени още при Осман I27, но за подобно твърдение засега липсват 
достатъчно доказателства. Според американския нумизмат Уилям Хол-
бъртън (който пише под псевдонима Джем Султан) най-ранните сигур-
но определени османски монети принадлежат на Орхан I и са сечени 
през 1326 г. Те имат надписи, величаещи османския владетел именно 
като султан: Великият султан Орхан, син на Осман – Аллах, прослави 

24 Sultan, J. The Ever Victorious: A Beginner`s Guide to Ottoman Empire 
Numismatics. Santa Monica (CA), 1971, p. 74.

25 Schindel, N. The Earliest Ottoman Copper Coin? – Numismatic Circular, No 120, 
4, 2014, 137 – 139.

26 Lindner, R. A Silver Age in Seljuk Anatolia. – In: A Festschrift Presented to 
Ibrahim Artuk on the Occasion of the 20th Anniversary of the Turkish Numismatic Society. 
Istanbul, 1988, 272 – 274; Idem. Hordes and Hoards in Late Saljuq Anatolia. – In: The Art 
of the Saljuks. Costa Mesa (CA), 1994, 280 – 281.

27 Album, S. A Checklist of Islamic Coins (Second Edition). Santa Rosa (CA), 1998, 
p. 65.
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го, или Аллах, съчувствения, Орхан, син на Осман – Аллах, нека победа-
та му бъде велика28.

Шефкет Памук отбелязва, че първите османски акчета са с тегло 
1,15 – 1,18 г, което ги прави доста по-малки от традиционния монгол-
ски дирхам на Илханите, но недостатъчно, за да бъдат половин дир-
хам29. Добре известно е, че монголският дирхам по това време се обез-
ценява постепенно като тегло и сребърно съдържание и от 1,85 г през 
1320 г. пада до 1,44 г през 1330 г.30 Според други изследователи теглото 
на първите османски монети е по-близко до съвременните им визан-
тийски монети, които по онова време все още циркулирали в региона31. 
Приблизително същото е теглото и на сребърните монети на други-
те тюркски бейлици в западната част на Мала Азия през XIV в.32 Ако 
приемем това предположение, то би могло да се обясни с чисто ико-
номически причини за започване на монетосеченето. Още повече, че 
византийските монети по онова време, освен че са били добре познати 
в османския бейлик като разплащателно средство, са разпространени и 
добре приети и в много други области на Средиземноморието. Освен 
това дирхамите на монголите може би са били възприемани като пари 
на поробителите.

Турският изследовател Халил Сахилиоглу счита33, че османските 
монети и по тегло са имитирали илханските, но на базата на тебризкия 
дирхам с тегло 3,072 г, а не на класическия арабски ислямски дирхам 
от 3,207 г. Това мнение е в разрез с традиционното схващане на нумиз-
матите още от XIX в. насам, че османската монетна система е изцяло 

28 Sultan, J. Coins of the Ottoman Empire and the Turkish Republic. A Detailed 
Catalogue of the Jem Sultan Collection, Vol. I, II. Thousand Oaks (CA), 1977, 7 – 9.

29 Pamuk, S. A Monetary History, p. 32.
30 Smith, J. The Silver Currency of Mongol Iran. – Journal of the Economic and 

Social History of the Orient, 12, 1969, p. 18.
31 Pamuk, S. A Monetary History, p. 32; вж. също: Darley-Doran, R. An Alternative 

Approach to the Study of Ottoman Numismatics. – In: A Festschrift Presented to Ibrahim 
Artuk on the Occasion of the 20th Anniversary of the Turkish Numismatic Society. Istanbul, 
1988, 87 – 90; Vryonis, S. Byzantine Legacy and Ottoman Forms. – Dumbarton Oaks 
Papers, 33 – 34, 1969 – 1970, p. 278; Grierson, P. Byzantine Coins. London, 1982, 277 – 
318, 381; Hendy, M. Studies in the Byzantine Monetary Economy, c. 300 – 1450. New York 
(Cambridge University Press), 1985, 536 – 538.

32 Artuk, İ., C. Artuk. İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Teşhirdeki İslami Sikkeler 
Kataloğu, Vol. I. İstanbul (Milli Eğitim Basɪmevi), 1974, 433 – 451.

33 Sahillioğlu, H. The Role of International Monetary and Metal Movements in 
Ottoman Monetary History. – In: J. Richards (ed.). Precious Metals in the Later Medieval 
and Early Modern Worlds. Durham (NC) (Carolina Academic Press), 1983, 269 – 304.
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основана върху традиционната ислямска метрология. За съжаление, до 
днес няма подробно аналитично изследване върху тегловните стандар-
ти на първите османски акчета, което би дало отговор на стоящия пред 
науката вече повече от век въпрос.

Освен типичните османски акчета (наричани най-често от ев-
ропейците с гръцката дума аспра), които били сечени в цяла редица 
монетарници, съществували и някои интересни разновидности, които 
имат най-вече регионално значение. Сред тях е алжирското акче, кое-
то, въпреки че имало еднаква стойност с османското, имало специфич-
на квадратна форма. Друг вид е кримското акче, което било сечено от 
името на местните ханове в Крим, без да се споменава името на осман-
ския султан, а това акче имало и различна стойност от османското (най-
често 2:1). Към това трябва да се добавят и някои местни названия на 
акчето, характерни за конкретни османски територии. Така например 
в Йемен и други източни земи, подвластни на османците, акчетата 
били известни с названието утманѝ (османѝ) или букшах.

В Османската империя, макар и доста рядко, били сечени и моне-
ти, кратни на акчето – бешлик (т.е. петак), равен на 5 акчета, и онлик 
(т.е. десетак), равен на 10 акчета.

Бешлик
За пръв път монета от 5 акчета (бешлик) се появява едва през пър-

вата половина на XVII в. Тези монети са сечени инцидентно и липсата 
на средни по размери сребърни номинали може да се счита за една от 
предпоставките за масираното навлизане на средни и едри европейски 
монети по османските пазари. В края на XVI и през първата половина 
на XVII в. очевидно османската власт прави плахи опити (ако изобщо 
могат да се приемат за такива) за справяне с фискалната криза, обхва-
нала страната. Количеството на отсечените монети обаче е ограничено. 
Освен това бешлици били сечени основно в монетарницата на Кустанти-
ние при султаните Мурад IV (1623 – 1640) и Ибрахим I (1640 – 1648)34. 
При султан Ибрахим I бешликът имал тегло едва от 1,48 – 1,52 г 35.

По този начин на практика бил изпуснат един добър шанс за за-
пълване на празнотите в османската монетна система и, ако не пълно 
изместване, то поне ограничаване на броя на чуждите сребърни монети 
в обращение. Защото монетата от 5 акчета би се оказала евентуален 

34 Album, S. A Checklist, p. 66.
35 Pere, N. Osmanlılarda madeni paralar. Istanbul (Doğan Kardeş Matbaacılık), 

1968, p. 168, № 435 – 436.
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заместител на едни от най-разпространените монети по онова време на 
Балканите – полските монети от 3 гроша.

Онлук
Ситуацията с османския онлук (онлик) е аналогична на тази с беш-

лика (в превод терминът означава десетак). Интересен факт е, че монета 
с номинал от 10 акчета се появила още през втората половина на XV в. 
при султан Мехмед II (1444 – 1446; 1451 – 1481), но тези монети били 
сечени едва в три монетарници – Кустантиние, Новар и Серес36, и то в 
много ограничени количества. Турският изследовател Нури Пере посоч-
ва само монетарниците на Кустантиние и Новар, като по това време тези 
монети били относително едри и тежат между 8,32 и 9,36 г37. Онлуци 
били сечени и от наследника му Баязид II (1481 – 1512), но вече тежат 
7,75 г38, а количеството им отново било недостатъчно за покриване на 
нуждите на пазара. Онлуци започнали да се секат в по-големи количества 
едва през първата половина на XVII в.39, но тогава стойността на акчето 
вече е спаднала на 120, а по-късно и на 160 акчета за алтън. Количе-
ството на отсечените онлуци се увеличило чак по времето на Мустафа I 
(1617 – 1618; 1622 – 1623), когато започват да се секат в няколко моне-
тарници40, когато, обаче, кризата вече се е разразила с пълна сила. Така 
тази по принцип адекватна, но безвъзвратно закъсняла финансова опера-
ция не изиграла нужната роля. По онова време османските пазари били 
наситени с големи количества европейски сребърни монети, а акчето 
безвъзвратно било загубило доверието на населението.

А всъщност именно онлукът, заедно с бешлика, биха могли да 
изиграят ролята на необходимия заместител на средните по размер ев-
ропейски сребърни монети. Ограниченото количество на тези номина-
ли, съчетано с все по-намаляващото доверие в акчето, довели до пъл-
ното изчезване на онлука и бешлика като номинал, понеже тези монети 
реално били подразделения на акчето и обвързани с неговия курс.

Селими
Названието селимѝ произлиза от името на султана, завладял из-

точните арабски територии – Селим I (1512 – 1520). Някои изследова-

36 Schaendlinger, A. Osmanische Numismatik, 92 – 94.
37 Pere, N. Osmanlılarda, p. 90, № 82 – 83.
38 Ibidem: p. 100, № 104.
39 Schaendlinger, A. Osmanische Numismatik, 108 – 112.
40 Вж. Pere, N. Osmanlılarda, 146 – 147, № 380 – 386.
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тели смятат, че монетата селими се равнява на 1 ¼ дирхам, при тегло от 
3,20 – 3,83 г41. Други изследователи отъждествяват номиналите селими 
и шахи42. Тези сребърни монети били сечени в много ограничени коли-
чества и останали характерни само за източните османски територии 
на Близкия изток и Месопотамия. Ние не изключваме вероятността 
номиналът да е достигнал и до нашите земи – предположение, което 
бъдещите проучвания биха потвърдили или отхвърлили.

Шахи
Сребърната монета шахѝ носи названието си от титлата на пер-

сийския владетел. Както личи и от самото ѝ име, тя има персийски 
произход, а в Османската империя се сече в най-източните части на 
страната, най-вече в земите, които били бивши персийски владения. 
По-късно този номинал започва да се сече и в други източни османски 
територии. Двойният шахи се наричал до шахи. Някои изследователи 
разграничават монетите шахи и падишахи43, като освен това определят 
несъответстващо тегло за номиналите шахи и до шахи44.

Лари
Лари вероятно е най-особената монета, циркулирала по осман-

ските пазари. Този сребърен номинал има грузински предосмански 
произход, но продължава да се сече и след османското завоевание 
на Закавказието. На външен вид монетата лари не прилича на никоя 
друга – тя има форма на пръчка от сребро с поставени на едно или 
на няколко места монетни печати. В дълбока древност произходът на 
тази монета вероятно трябва да се търси в сребърните гривни на някои 
руски княжества няколко века преди това.

Медин
За пръв път сребърната монета медѝн се появява в началото на 

XV в. в мамелюкски Египет. След османското завоюване на страната 
турците запазили тази монета, а според някои изследователи с течение 

41 Вж. напр. Srećković, S. Ottoman Mints and Coins. Belgrade, 2002, p. 36, срвн.: 
Pamuk, S. A Monetary History, p. 102.

42 Вж. напр. Künker, F. Auktion, p. 102, № 9509.
43 Srećković, S. Ottoman, p. 36.
44 Srećković, S. Ottoman, the Table on p. 35.
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на времето именно тази монета започнала да се нарича пара45. Монета-
та медин останала основен монетен номинал в османски Египет чак до 
края на XVIII в.

През XVI в., скоро след османското завоюване на Египет, моне-
тата медин получила широко разпространение и в други османски те-
ритории в Близкия изток, на Арабския полуостров и дори в Йемен. В 
други османски провинции, например в Сирия, медините циркулирали 
наред с акчетата46. В началото на XVII в. мединът тежи средно около 
1,0 г47. Традиционно обаче монетата си остава характерна предимно за 
Османски Египет, а относително широкото ѝ разпространение в редица 
територии на империята трябва да се обясни с големите икономически 
възможности на тази най-богата османска провинция.

Пара
Широкото разпространение на този номинал се отнася към малко 

по-късна епоха, когато парата се превръща в една от основните сре-
бърни монети в империята. През XVI и XVII в. това е по-скоро друго 
наименование на монетния номинал медин. Някои изследователи не 
рискуват да определят парата като отделен номинал при управлението 
на султан Осман II (1618 – 1622), а наричат монетата просто гюмюш, 
т.е. сребро48. Няколко години по-късно, при Мурад IV, монетата вече 
е пара49. И парата, и мединът са с много близко тегло от около 1,0 г, 
което според нас показва, че става въпрос поне първоначално за раз-
лични наименования в отделните територии и монетарници на един и 
същ монетен номинал. В края на XVI и началото на XVII в. парата има 
стойността на 3 акчета50.

Дирхам
Монетата дирхам се появила още в зората на ислямското арабско 

монетосечене през VII в. В течение на векове тя се запазила в редица 
територии в мюсюлманския Близък изток. След османското завладява-
не дирхамът (наричан понякога и дирхем) запазил своето съществува-

45 Pamuk, S. Money in the Ottoman Empire, 1326 – 1914. – In: H. Inalcik, D. 
Quataert (eds.). An Economic and Social History of Ottoman Empire, vol. II: 1600 – 1914. 
Cambridge (Cambridge University Press), 1994, p. 957.

46 Ibidem, p. 957.
47 Срвн. Pere, N. Osmanlılarda, p. 142, № 370.
48 Pere, N. Osmanlılarda, p. 153, № 399 – 401.
49 Ibidem: 158 – 159, № 415 – 422.
50 Srećković, S. Ottoman, p. 32.
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не и сеченето му продължило в значителни количества, но вече от име-
то на османските султани. Дирхами били сечени от османците не само 
в Близкия изток51, а и в други територии като Източна Мала Азия52.

Според някои изследователи за пръв път този интересен сребърен 
номинал се появил в Османската империя още при управлението на 
султан Орхан I (1326 – 1359)53. При Мехмед III (1595 – 1603) дирхамът 
вече тежал между 1,95 и 3,0 г54. Теоретично съществува и названието 
миткал за означаване на стойност от 1½ дирхама, но подобна монета 
никога не е била сечена от османците.

Други изследователи отъждествяват монетните номинали дирхам 
и шахи55, с което ние не можем да се съгласим. Заблуждението произ-
тича от близкото им тегло и сребърно съдържание. По-скоро можем 
да приемем, че османската монета дирхам е била запазена от турците 
след завладяването на арабските територии, в които монетата е широко 
използвана и добре позната от векове. И въпреки че османската власт 
прави опити за отсичане на големи количества акчета и в тези земи 
(например в Сирия), то дирхамът си остава най-използваната сребърна 
монета до XVIII век.

Насри
Монетния номинал насрѝ бил сечен само в османска Северна Аф-

рика. Названието на тази монета произлиза от името на алмохадския 
емир от началото на XIII в. Ал-Насър. Тези монети продължават да се 
секат и след османското завоюване на Алжир и Тунис, а тяхна харак-
терна отличителна черта е квадратната им форма. През XVII в. те били 
сечени в големи количества56, а стойността им дълго време останала 
почти непроменена: 104 насри за златен султанѝ или за 12 испански 
реала57.

51 Напр. в Багдад и Мосул, за това вж. Pere, N. Osmanlılarda, 113 – 114, № 198, 201.
52 Напр. в Амид: Ibidem: p. 113, № 97.
53 Srećković, S. Osmanlijski novac kovan na tlu Jugoslavije. Beograd, 1987, № 02; 

Damalɪ, A. Osmanlı Sikkeleri Tarihi, I. Ankara, 2010, № 2-BU-G6b; Künker, F. Auktion, 
p. 24, № 9001.

54 Pere, N. Osmanlılarda, 135 – 136, № 331 – 339.
55 Pamuk, S. Money, p. 957.
56 Broome, M. A Handbook of Islamic Coins. London, 1985, 143 – 153.
57 Pamuk, S. A Monetary History, p. 110.
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Куруш
Дълги десетилетия османската власт не предприела сериозни 

адекватни мерки за справяне с кризата, разразила се още през 1585 г. 
Едва след края на войната с Венеция и превземането на остров Крит 
от турците властта започнала да обръща по-сериозно внимание на 
финансовите и монетарните проблеми. През 1669 г. било официално 
обявено, че монети от неблагородни метали няма да бъдат приемани 
по никакъв начин от хазната като разплащателно средство. Освен това 
всички непълноценни монети трябвало да бъдат иззети от обращение 
и предадени на монетарниците за претопяване58. През 90-те години на 
XVII в. започнало сеченето на пълноценна едра сребърна османска мо-
нета – гуруш (куруш, грош). По своето тегло и сребърно съдържание 
първоначално тя била еквивалентна на талера. Съчетана с големите 
количества нови медни мангъри със стойност на ½ акче, тя запълнила 
празнината в османската монетна система, която съществувала повече 
от век. Така или иначе, през следващите два века тази монета няма да 
може да изиграе ролята, която ѝ била дадена, и ще започне стремглаво 
да се обезценява, не без участието на самата султанска власт.

2.2. Европейски сребърни номинали
Денар
През Късното европейско средновековие денарът бил дребна 

сребърна монета, а появата на този номинал се отнася още към рим-
ската епоха. В различни варианти и с многобройни промени денарът 
оцелява дълги векове.

В периода XVI – XVII в. на територията на днешна България се 
срещат най-вече унгарските денари с тегло около 0,5 г, сечени след бит-
ката при Мохач в хабсбургската част на страната. В източната част на 
Балканите този номинал се среща много рядко, като е по-характерен за 
западната част на днешна България.

Грош
Грошът бил една от най-разпространените дребни сребърни мо-

нети през Късното средновековие. През XVI – XVII в. бил сечен в поч-
ти цяла Западна и Централна Европа и постъпвал в значителни количе-

58 Pamuk, S. In the Absence of Domestic Currency: Debased European Coinage in 
the Seventeenth-Century Ottoman Empire. – The Journal of Economic History, vol. 57, № 
2 (Jun., 1997), 362 – 363.
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ства на Балканите под османска власт. Тук се срещат както монетите от 
един грош (например на Дубровнишката република), така и тези от три 
гроша. Последните, особено полските, са сред най-разпространените 
номинали по онова време. Срещат се също така и монети от шест гро-
ша, като и тук най-широко били разпространени полските. Монетите 
от три гроша бързо навлезли в монетната циркулация на Балканския 
полуостров и се срещат повсеместно, като значителна част от тях били 
употребявани вторично и били пробивани. В италианските държави 
грошът бил познат под названието гросо или карлино. Тези монети се 
срещат по-рядко в нашите земи под турска власт.

Най-големи количества монети на Реч Посполита се откриват на 
север от Стара планина, но при циркулацията им трудно може да се 
забележи някакво райониране или групиране, поради повсеместното 
им разпространение. Монетите на Реч Посполита се съдържат в цели 
79 колективни находки, почти равномерно разпределени в днешните 
български граници. Нашите скромни проучвания в няколко български 
музея доказаха, че монетите на тази късносредновековна държава са 
разпространени практически по цялата територия на страната. В най-
голямо количество монетите на Реч Посполита се срещат в няколко 
колективни находки. Най-много са те в двете врачански съкровища, в 
които се съдържат съответно около 100059 и около 800 монети60.

Сред изключително редките за нашите земи монети спадат тези 
на Неаполитанското кралство. В съкровището от село Ръждавица (Кюс-
тендилско) се съдържа монета с номинал гросо (карлино), тип V на крал 
Фелипе II (1556 – 1598) 61.

59 Герасимов, Т. Колективни находки на монети през последните години. – 
Известия на Българския археологически институт, XV, 1946, с. 236 (Gerasimov, 
T. Kolektivni nahodki na moneti prez poslednite godini. – Izvestiya na Bиlgarskiya 
arheologicheski institut, XV, 1946, s. 236); Харитонов, Х. Монетите на Европа 
в България (XV – XVIII в.). Велико Търново, 1998, с. 261, № 164 (Kharitonov, Kh. 
Monetite na Evropa v Bиlgaria (XV – XVIII v.). Veliko Tarnovo, 1998, s. 261, № 164).

60 Герасимов, Т. Колективни находки на монети през последните години. – 
Известия на Археологическия институт, XVIII, 1952, с. 402 (Gerasimov, T. Kolektivni 
nahodki na moneti prez poslednite godini. – Izvestiya na Bиlgarskiya arheologicheski 
institut, XVIII, 1952, s. 402); Харитонов, Х. Монетите, с. 261, № 166 (Kharitonov, 
Kh. Monetite, s. 261, № 166).

61 Тонев, А. Колективна находка от западноевропейски монети от разкопките 
на обект „Калето“ при с. Ръждавица. – Известия на Исторически музей – Кюстендил, 
1, 1989, с. 329, № 18 (Tonev, A. Kolektivna nahodka ot zapadnoevropeyski moneti ot 
razkopkite na obekt “Kaleto” pri s. Razhdavitsha. – Izvestiya na Istoricheski muzey – 
Kyustendil, 1, 1989, s. 329, № 18).
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Су
Монетата су била характерна за Франция и за редица френски фе-

одални владения, които през XVI – XVII в. секат собствени монети. 
Монетата била сечена от мед и сребро. В българските земи под осман-
ска власт дребните медни су били практически непознати, но много 
често се срещали сребърните монети от 5 су (1/12 екю). Тези монети 
много бързо придобиват широка известност и получават добър прием. 
Започват да се секат и в по-скромните по територия френски феодални 
владения като Оранж и Монако.

Седичина
Седичината е дребна сребърна монета, характерна за някои ита-

лиански държавици. В българските земи се среща много рядко, като 
най-характерни са монетите от две седичини (32 кватрини) на Херцог-
ство Урбино.

Болонино
Монетата болонино е характерна най-вече за Папската държава, 

въпреки че е разпространена и в други италиански държавни форми-
рования. Била сечена от мед и сребро, но в нашите земи се срещат по-
едрите нейни фракции, като например монетите от 18 болонини, равни 
на тестон. Такава монета на Херцогство Модена се съдържа в съкро-
вището от София и принадлежи на управлението на херцог Франческо 
I (1629 – 1658)62.

Луиджино
Този сребърен монетен номинал е характерен за някои италиан-

ски държави и бил познат през Късното средновековие. Луиджиното 
има френски произход и участва в монетната циркулация на Балканите, 
но в сравнително ограничени количества.

Джулио
Джулио е основният сребърен номинал в Папската държава през 

XVI – XVII в. Названието на монетата произлиза от италианския из-

62 Герасимов, Т. Съкровище от сребърни западноевропейски и турски монети 
от XVI – XVIII в. от София. – В: Сердика. Археологически материали и проучвания, 
I. София, 1964, с. 217: № 1 (Gerasimov, T. Sakrovishte ot srebarni zapadnoevropeyski 
i turski moneti ot XVI – XVIII v. ot Sofia. – V: Serdika. Arheologicheski materiali i 
prouchvaniya, I. Sofia, 1964, s. 217, № 1).
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говор на името на папа Юлий. Често същата монета носи името и на 
други папи. Тези монети участват в ограничени количества в монетната 
циркулация на Балканите под османска власт и рядко се срещат в бъл-
гарските земи.

Кройцер
Кройцерът е сребърен монетен номинал, характерен за Австрия и 

за други германски територии. В днешните български земи през XVI – 
XVII в. се срещат най-вече монетите от 10 кройцера, сечени в монетар-
ницата на град Хал в Тирол. Тази монета продължава да съществува и 
през следващите векове и става основна единица за австрийските земи.

Копейка
Руските сребърни копейки от XVI – XVII в. се срещат много рядко 

в България. Досега е известна само една еднородна колективна наход-
ка, съставена само от руски монети от землището на с. Емона (Бургаска 
област) – 11 сребърни копейки на царете Иван IV Грозни (1533 – 1584) 
и Борис Годунов (1598 – 1605)63. Освен в съкровища, съставени само от 
руски монети, последните се откриват, макар и много рядко, и в смесе-
ни находки, като например в съкровището от Ахтопол: копейка на цар 
Михаил I Фьодорович (1613 – 1645), отсечена в Москва и с тегло 0,55 
г64.

Реал
Това е един от най-разпространените чужди сребърни номинали 

както в българските земи под османска власт, така и в цялата Османска 
империя. Реалът е характерен не само за Испания, а и за нейните коло-
нии. Ето защо голяма част от тези монети били сечени небрежно, често 
имат неправилни и дори причудливи форми, но се радват на широко 
разпространение поради високото си сребърно съдържание.

63 Герасимов, Т. Колективни находки на монети през 1937 и 1938 г. – Известия 
на Българския археологически институт, XII, 1, 1938, с. 454 (Gerasimov, T. Kolektivni 
nahodki na moneti prez 1937 i 1938 g. – Izvestiya na Bulgarskiya arheologicheski institut, 
XII, 1, 1938, s. 454); Харитонов, Х. Монетите, с. 271, № 215 (Kharitinov, Kh. 
Monetite, s. 271, № 215).

64 Класнаков, М. Пет рядко срещани в българските земи късносредновековни 
монети (XVI – XVII в.) от състава на Ахтополското съкровище. – Нумизматика, сфра-
гистика и епиграфика, 12, 2016, 117 – 123, № 5 (Klasnakov, M. Pet ryadko sreshtani v 
bulgarskite zemi kasnosrednovekovni moneti (XVI – XVII v.) ot sastava na Ahtopolskoto 
sakrovishte. – Numizmatika, sfragistika i epigrafika, 12, 2016, 117 – 123, № 5).
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В Испания от 1537 г. започнали в големи количества да се секат 
монети от осем реала (peso de a ocho) с тегло на чистото сребро 25,57 г. 
Подобни практики се появили и в други феодални владения под власт-
та на испанските крале – Испанска Нидерландия (сребърният каролус 
от 1543) и Милано (дукатонът от 1551 г.)65.

Сред основните причини за широкото разпространение на испан-
ските монети като цяло, но най-вече на сребърните реали и златните 
дублони, е стабилната монетна система в страната. Параметрите, уста-
новени след реформите на католическите монарси Фернандо и Исабела 
през 1497 г., се запазват почти непроменени в продължение на почти 
три века66.

Поради огромните си колониални владения испанските сребърни 
монети от осем реала се превърнали в едни от най-разпространените. 
Те били сечени както в самата Испания, така и в испанските колонии 
в Америка. Част от тези монети имат неправилна форма и много груба 
изработка. В Османската империя те станали известни с арабското си 
название макукини (от макук – неправилен). На английски език днес 
монетите с тази форма се наричат cob money. Монетите с неправилна 
форма били сечени между 1572 и 1732 г.67 В Испанска Америка пък най-
често били наричани песо (което означава тегло). Количеството на тези 
монети било огромно и значителна част достигат Европа. Само в една 
от испанските монетарници Мексико били отсечени над 3 000 000 000 
монети68. Добивът на сребро в рудниците на Испанска Америка води 
след себе си икономическо раздвижване на регионите на добива, най-
вече в планинските части на вицекралствата Нова Испания и Перу. То е 
свързано със снабдяването на работниците в мините и обслужващия им 
персонал с храна, напитки, сол, мулета, барут, живак и др.69

65 Топоров, В. По следите на талера (от талера до долара). София, 1997, 24 – 
25 (Toporov, V. Po sledite na talera (ot talera do dolara). Sofia, 1997, 24 – 25).

66 Marichal, C. The Spanish-American Silver Peso: Export Commodity and Global 
Money of the Ancient Regime, 1550 – 1800. – In: S. Topik, C. Marichal, Z. Frank (eds.). 
From Silver to Cocaine. Latin American Commodity Chains and the Building of the World 
Economy, 1500 – 2000. Durham-London (Duke University Press), 2006, p. 30.

67 Топоров, В. По следите, с. 25 (Toporov, V. Po sledite, s. 25).
68 Пак там, с. 25.
69 В рудниците в Потоси били заети около 13 000 човека в края на XVI в., като 

около половината от тях са доброволно наети работници. Мината се намира на око-
ло 4000 м надморска височина в Андите. От друга страна, в мините в Мексико са 
заети около 50 000 работници, всички те доброволно наети, които съставляват око-
ло 1% от населението на вицекралство Нова Испания. Трябва да се има предвид, че 
основните добиви на сребро в Мексико са след 1790 г., когато в най-голямата мина 
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Всъщност, Испания първоначално реално не разполагала с мо-
нопол на добива на сребро в световен мащаб, понеже съществували 
множество други богато сребърни рудници като тези в Чехия и Тирол 
в края на XV и началото на XVI в., и в Япония, която била основният 
доставчик на този метал за Китай и Индия в периода 1540 – 1640 г.70 Но 
предимството на испанската корона било в редовното и непрекъснато 
добиване на метала и насичането на монети, а също и в регулярните 
доставки до Европа, Азия и другите части на американските конти-
ненти, но най-вече към Испания и Западна Европа, Прибалтика, Ру-
сия, Османската империя, Индия, Филипините, Китай и тринадесетте 
английски американски колонии71. Като основни центрове на износ 
на монетите от 8 реала, отсечени в испанските американски терито-
рии (наричани най-често песо), се оформили пристанищата на Панама, 
Лима и Манила. Изследователите изчисляват, че добитото сребро тук 
между 1492-ра и 1803 г. се равнява на 4 000 000 000 песос72, а според 
други – на 150 000 тона между 1500 г. и 1800 г., което по всяка вероят-
ност съставлява около 80%73 от добитото в световен мащаб сребро за 
посочения хронологичен отрязък74. Освен това, основните рудници се 
намират в Южна Америка, където се добивало и злато, макар и в него-
леми количества – между 10% и 20% от световния добив – до 1720 г., 
когато били открити огромните златни находища в Португалска Брази-
лия, в които ще бъдат добити през следващия половин век около 60% 
от световното злато75.

С течение на времето монетите от 8 реала започват да се секат не 
толкова за задоволяване на вътрешноиспанските икономически потреб-
ности, а най-вече за използване в международната търговия, включител-

Ла Валенсиана край Гуанахуато работят 3000 души и се добиват повече от 2 000 000 
песос годишно, а след 1670 г. във всички мексикански мини – около 20 000 000 песос; 
срвн. Marichal, C. The Spanish-American, pр. 29-30.

70 Marichal, C. The Spanish-American, p. 27.
71 Ibidem: pр. 27 – 28.
72 Според свидетелство на Александър фон Хумболт, цитирано в TePaske, 

J. New World Gold Production in Hemispheric and Global Perspective, 1492 – 1810. – 
In: C. Núñez (ed.). Monetary history in global perspective, 1500 – 1808. Proceedings of 
Twelfth International Economic History Congress, Madrid, 1998. Sevilla (Secretariado de 
publicaciones de la Universidad de Sevilla), 1998, p. 21.

73 Предположение на Flynn, D., A. Giráldez. Born with a “Silver Spoon”: The 
Origin of World Trade in 1571. – Journal of World History, vol. 6, No 2, Fall 1995, p. 214.

74 Срвн. данните, посочени в TePaske, J. New World, pр. 21 – 23; за световното 
производство на злато и сребро вж. Marichal, C. The Spanish-American, p. 28.

75 TePaske, J. New World, p. 22; Marichal, C. The Spanish-American, p. 28.
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но и тази с Османската империя. Като цяло те се срещат във всички ней-
ни части, въпреки че на някои места са доста редки, което до този момент 
не е получило задоволително обяснение. Така например при разкопките 
на Атинската агора сред огромните масиви османски и венециански мо-
нети76 има само няколко на други държави – един саксонски талер на 
херцог Август, отсечен през 1577 г., и няколко испански монети от 8 ре-
ала, отсечени в Мексико и Боливия (Потоси?), отнесени от авторите на 
публикацията към управлението на крал Фелипе IV (1624 – 1665)77.

Значението на испанските монети от 8 реала нараснало значител-
но през първите три десетилетия на XVII в. Някои банки в Европа съз-
дали депозити именно в такива монети. Така например възстановената 
банка „Сан Джорджо“ в Генуа78 първоначално имала два регистъра на 
депозитите – в злато и в сребро. Но през 1625 г. вече имало и трети с 
монети от 8 реала, както и четвърти с най-разнообразни европейски мо-
нети, както и всевъзможни валути от целия свят, циркулирали от Аме-
рика до Китай79. И до днес липсва единомислие сред учените за това, 
какво количество сребро и злато било пренесено от Америка до Европа 
в периода 1550 – 180080.

Употребата в световен мащаб на тези монети била много по-все-
обхватна от тясно монетарното им значение. Карлос Маричал дефи-
нира няколко отделни направления на използването на песото: въвли-
чане от търговци в международната търговия; чужди банкери, които 
извличат печалби от разликите в рациото между златото и среброто; 
държави, които се нуждаят от благородни метали за тяхното собствено 
монетосечене и за заплащане на войски; производители на стоки с го-
лямо международно значение81.

76 При американските разкопки на агората на Атина са открити общо около 
75 000 монети от всички периоди (от VI в. пр. Хр. до съвременната епоха): срвн. 
Kleiner, F. Mediaeval and Modern Coins in the Athenian Agora (American School of 
Classical Studies at Athens). Princeton (New Jersey), 1978, p. 2. От тази гледна точка 
почти пълната липса на талери е напълно показателна.

77 Kleiner, F. Mediaeval, pр. 25 – 26.
78 Braudel, F. La Méditerranée et le monde méditerranéen à l`époque de Philippe 

II. Paris, 1949, p. 407.
79 Braudel, F., F. Spooner. Prices in Europe from 1450 to 1750. – In: E. Rich, C. 

Wilson (eds.). Cambridge Economic History of Europe, vol. IV: The Economy of Expanding 
Europe in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Cambridge (Cambridge University 
Press), 1967, p. 386 – 387.

80 Различните мнения са анализирани в Marichal, C. The Spanish-American, pр. 
34-39, fig. 1 – 2.

81 Ibidem, p. 27.
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В българските земи са разпространени всички по-дребни номи-
нали, сечени в големи количества: 1, 2, 4 и 8 реала. Последните са ек-
вивалентни на талера и често се използват при търговските операции 
на територията на империята, най-вече в Леванта. В някои османски 
владения като Тунис например испанските монети от 8 реала са най-
разпространените монети изобщо и дори са приети за всеобщ монетен 
еквивалент вместо акчето.

Тестон
Тестонът спада към широко използваните в Западна Европа сре-

бърни монетни номинали. В българските земи се срещат най-вече ло-
тарингските тестони, но са познати такива и на други, предимно ита-
лиански държави. По принцип тези монети са прецизно изработени и 
имат старателно изработени изображения, което предопределя добрия 
им пример, въпреки че сребърното им съдържание е по-ниско от това 
на талеровите монети.

Най-разпространени в българските земи под османска власт били 
тестоните на Херцогство Лотарингия. Най-често те се отнасят към 
управлението на двама владетели: Хенрих II (1608 – 1624) и Карл IV 
(1625 – 1634). На лицето им е изобразен владетелят, а на обратната 
страна е гербът на херцогството. Лотарингски тестони се срещат срав-
нително рядко в находките, но прави впечатление, че те присъстват, 
макар и само с по няколко екземпляра, в голяма част от колективните 
находки.

Срещат се тестони и на други държави, например на Княжество 
Оранж – в Софийското съкровище (Министерски съвет), сечена при 
Фредерик-Хендрик (1625 – 1647) (Герасимов 1964а: 216, No 1), но от 
приведените в публикацията данни не може да се определи със сигур-
ност към коя от двете разновидности принадлежи. Към това трябва да 
добавим и петте монети в съкровището от село Тръстиково (Бургаска 
област) (Карайотов 2000: 80–81; 2013).

Марка
През по-голямата част от Средновековието и в началото на Но-

вото време марката е по-скоро разчетна и тегловна, отколкото реална 
монетна единица. В германските земи марката като монета се появява 
едва след времето, което описваме. През XVI – XVII в. монети с такъв 
номинал се секат само в скандинавските страни и се срещат много ряд-
ко в българските земи под османска власт. До този момент е известна 
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само една датска сребърна монета от този номинал от съкровището от 
село Пешаково, Видинско. Тези монети, въпреки че са красиво и пре-
цизно изработени, са с относително ниска сребърна проба от 593/1000, 
което ги прави неконкурентни.

Франк
Под названието франк в различните исторически периоди се под-

разбират доста различни една от друга монетни единици. В периода 
от средата на XVI – средата на XVII в. франкът е сребърна монета, 
приблизително равна на ½ талер. В българските земи под османска 
власт това е почти единствената френска монета преди появата и масо-
вото разпространение на по-дребните монети от 5 су след реформите 
на крал Луи XIII (1610 – 1643). Срещат се също така и монети от ½ 
франк. В българските земи под османска власт се срещат и франкове 
на Папската държава, сечени в Авиньон, например в съкровището от 
София (Министерски съвет) – ½ франк от времето на кардинал Сципи-
оне Боргезе Кафарели – папски легат в Авиньон между 1609 и 1618 г.82

Флорин
Флоринът първоначално е златна монета, характерна за Флорен-

ция и равна по стойност на дуката. През XVI – XVII в. вече е сребърна 
монета, равняваща се на ⅔ от талера и характерна предимно за земите 
в северната част на Германия и Нидерландия. В българските земи под 
османска власт се срещат най-вече флорините от 28 щюбера (стуйве-
ра), сечени в някои имперски градове като Кампен, Давентер, Ембден и 
Зволе. Със същата стойност от 28 стуйвера, но познат като гулден, той 
се среща в Херцогство Олденбург-Делменхорст. Всички тези монети 
имат изключително широко разпространение в българските земи под 
османска власт и присъстват в десетки колективни монетни находки.

Гулдинер
Появата на гулдинерът се отнася към края на XV в. и е свързана 

с името на австрийския ерцхерцог Сигизмунд фон Хабсбург (1446 – 
1490). Първоначално той започнал сеченето на златни гулдени по 
рейнски образец в подвластното му Графство Тирол, като монетните 
му майстори използвали за образци едни от най-известните по онова 
време европейски златни монети – унгарските и италианските дукати. 

82 Герасимов, Т. Съкровище, с. 213, № 6, Табл. I, 4 (Gerasimov, T. Sakrovishte, 
s. 213, № 6, Tabl. I, 4).
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Някои изследователи считат, че появата на равностойностна на гулдена 
сребърна монета е идея на главния управител на Тирол, съветник на 
ерцхерцога и ръководител на финансите – венецианецът Антони фон 
Рос83. Той заимствал от родния си град опита на тамошните монетни 
майстори при отсичането на по-едри сребърни монети, напр. лирата-
трон. Фон Рос започнал първоначално отсичането на не толкова едри 
монети. Така в монетарницата на тиролския град Хал (разположен не-
далеч от сребърните рудници) започва сечене на монети въз основа на 
разпространения и в Тирол като сметководна фискална единица берн-
ски фунт. Така се появяват монетите фунднер (равен на 12 кройцера) и 
зехцер (на 6 кройцера), последвани от халбгулдинерът (половин гулди-
нер) от 1484 г.84

Някои изследователи отбелязват, че гулдинерът е отсечен за пръв 
път в Графство Тирол през 1484 г. и има тегло от 31,83 г, т.е. равен е на 
една унция, или 60 кройцера85. Това не отговаря напълно на истината, 
понеже през въпросната година били отсечени монети от ½ гулдинер, 
докато посоченото тегло е за гулдинер, който се появява през 1486 г. 
и има сребърно съдържание 937,5/1000 при тегло 29,93 г86. Въпреки 
че официалното название на монетата е гулдинер87, тя е наричана и 
гулденгрошен или гулденталер88, понеже по стойност се равнявала на 
златния гулден. Различия се наблюдават у отделните автори и при оп-
ределяне на рациото между златото и среброто по време на отсичане-
то на тези монети. Според някои изследователи то е 1:1089, а според 
други – 1:1290. Разминаванията при отделните изследователи по всяка 
вероятност се дължат на разликите в рациото между златото и среброто 
в отделните години и на различни места. Второто мнение е по-резонно 
и има отношение към територията на Тирол, докато първото е свързано 
със средното и най-разпространено рацио в Европа като цяло. Сребър-
ният гулдинер е с тегло 31,92 г (нето 29,93 г), а златният гулден 3,34 

83 Топоров, В. По следите, с. 17 (Toporov, V. Po sledite, s. 17).
84 Пак там.
85 Пак там.
86 Hammer, P. Zur Entstehung des Talers. – Geo.Alp, Sonderband 1, 2007, p. 53.
87 Denk, R., H. Moser, H. Tursky. 700 Jahre prägen Europa. – Haller Münzblätter, 

VII, 2003, p. 43.
88 Това название вероятно е по-късно (от 20-те години на XVI в.) и може би се 

появява след отсичането на първите йоахимсталери, за да се различават те от отсече-
ните по-рано въз основа на различен монетен стандарт монети.

89 Топоров, В. По следите, с. 17 (Toporov, V. Po sledite, s. 17).
90 Hammer, P. Zur Entstehung, p. 53.
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г (2,508 г нето, 18 карата)91. Предпоставка за появата на едра и скъпа 
сребърна монета е наличието на големи количества сребро в тиролски-
те рудници, като гулдинерът е отсечен въз основа на бернския фунт92.

Външното графично оформление на златните гулдени и сребър-
ните ½ гулдинери е аналогично. Те имат почти еднакви изображения и 
оформление и това не е случайно. Оформлението на появилия се две 
години по-късно гулдинер е аналогично, но владетелят е представен в 
цял ръст93.

Появата на гулдинера при управлението на австрийския ерцхер-
цог Сигизмунд фон Хабсбург (1446 – 1490) в Тирол не е учудваща. 
Най-големите количества сребро в рудниците при Швац са добити 
именно по времето на този владетел94. Преди това в Тирол били сечени 
само дребни сребърни монети, най-вече кройцери. Те били подходящи 
за по-дребни разплащания, а за по-едри се използвал златният гулден. 
Последният обаче бил сечен в ограничени количества и недостигът на 
монети с по-висока и дори с по-ниска стойност бил явен95. Причините 
за това се откриват и в относително скромните икономически възмож-
ности на това планинско графство за насичането на големи количества 
златни монети. Именно чрез отсичането на гулдинера се целяло запъл-
ването на тази празнина, а монетата била обезпечена със значителните 
количества собствено сребро.

Гулдинерът е сечен много кратко време. Причините за това не са 
напълно изяснени, но вероятно сред тях са големите разходи за щем-
пели, технически трудности, необикновената големина на монетите – 
около десет пъти по-големи от обичайните по онова време, нерента-
билност при износ в чужбина и др. Някои изследователи считат, че те 
били приемани по-скоро като сувенирни монети96.

Гулденгрошен
Появата на едри сребърни монети по западноевропейските пазари 

е обусловено и е дошъл моментът за сеченето им в много по-големи 
количества с чисто икономически функции. В това отношение е особе-
но голям приносът на саксонското монетосечене в началото на XVI в. 

91 Moser, H., H. Tursky. Die Münzstätte Hall in Tirol 1477 – 1665. Insbruck, 1977.
92 Ibidem; Топоров, В. По следите, с. 17 (Toporov, V. Po sledite, s. 17).
93 Hammer, P. Zur Entstehung, p. 53.
94 Ibidem.
95 Denk, R., H. Moser, H. Tursky. 700 Jahre, p. 41.
96 Топоров, В. По следите, с. 18 (Toporov, V. Po sledite, s. 18).
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Добивът на сребро в този район датира от предното столетие. В т.нар. 
Рудни планини започнал интензивен добив на сребърна руда, а първите 
по-сериозни опити са още през 1471 г. в Снежните планини. Към края 
на XV в., около 1492 г., започва разработването на големите находища 
при Шрекенберг и Анаберг97. Започва и сеченето на сребърни монети.

През 1500 г. от саксонските владетели Фридрих, Албрехт и Йо-
хан9899 е издадена заповед да се сече грош от един гулден100. Вероятно 
по тази причина тази сребърна монета става известна под названието 
гулденгрошен. Върху аверса е изобразен курфюрстът Фридрих III, а 
върху реверса – херцозите Албрехт и Йохан, представени с качулки101, 
откъдето произлиза народното наименование на тези монети – клап-
мюценталери (т.е. качулати талери). Известни са също и като дебели-
те пфениги от Анаберг с три лица и дълги коси102. В периода от май до 
септември 1500 г. гулденгрошените са издавани от името на Фридрих, 
Албрехт и Йохан; от септември 1500 г. до септември 1507 г. – от име-
то на Фридрих, Георг и Йохан; до май 1525 г. – от Фридрих, Йохан и 
Георг103.

Според споменатата по-горе монетна наредба (Münzordnung) от 
1500 г. в херцогството трябвало да се секат единствено монети, кои-
то отговарят на нововъведените стандарти. Всички сребърни монети в 
Саксония са сечени по стъпка въз основа на марката, като сребърно-
то им съдържание е различно. Сред сребърните монети с най-висока 
стойност като номинал са сребърните гулдени (равни на 21 гроша) и ½ 
гулдени (10,5 гроша), при които монетната стъпка е съответно 8 и 16 
(29,23 и 14,62 г бруто; 27,4 и 13,7 г нето). И двата номинала са сечени 
от 15-лотово сребро с проба 937,5 / 1000. Останалите пет номинала са 
сечени от сребро с по-ниско качество104.

97 Пак там.
98 Hammer, P. Zur Entstehung, p. 54.
99 Авторът на статията е разменил местата на изображенията на саксонския гул-

денгрошен и чешкия йоахимсталер.
100 Топоров, В. По следите, с. 18 (Toporov, V. Po sledite, s. 18).
101 Hammer, P. Zur Entstehung, p. 54.
102 Топоров, В. По следите, с. 18 (Toporov, V. Po sledite, s. 18).
103 Weber, T. Die sächsische Münzprägung von 1500 bis 1571: eine quantitati-

ve Studie. München, 2010, p. 13; вж. също: Davenport, J. German talers 1500 – 1600. 
Frankfurt am Main, 1979, № 9709; Schnee, G. Sächsische Taler 1500 – 1800 und Abschlage 
von Talerstempeln in Gold und Silber (Dukaten, Mehrfach-Taler, Halbtaler). Frankfurt am 
Main (Numismatischer Verlag P. N. Schulten), 1982, № 21.

104 Weber, T. Die sächsische, p. 11, Tabelle 1.
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Изследователите датират отсичането на най-ранните гулденгро-
шени в монетарницата на град Анаберг през септември 1500 г.105 Меж-
ду 1500 и 1525 г. те започват да се секат в голям брой монетарници 
в цяла Саксония – Бухолц, Лайпциг, Фрайберг, Шнееберг и Цвикау106. 
До 1556 г. функционирали многобройни разпръснати и децентрализи-
рани саксонски монетарници, докато не били затворени от курфюрст 
Август I, а производството на талери било съсредоточено в столицата 
Дрезден107. Към 1500 г. са отсечени и подразделения в Бухолц (данни 
за 1501 г.) и Фрайберг за по около 2000 кьолнски марки, в Шнееберг – 
за 9000, и в Анаберг за 25 000. В следващите години количествата се 
увеличават, като пикът е достигнат за Анаберг през 1513 г. (талери за 
около 30 000 кьолнски марки), в Шнееберг през 1512 г. (14 000 марки), 
Фрайберг – 1524 г. (9000 марки) и Бухолц – 1504 г. (4000 марки)108.

С течение на времето количеството в обращение на т.н. клапмю-
центалери, както и на техните подразделения нараства. Броят на отси-
чаните годишно монети в периода 1519 – 1524 г. се движи около ци-
фрата 100 000 монети годишно (във всички саксонски монетарници). 
При това, монетите от предишни емисии не били изтегляни от обра-
щение дори и при смяна на владетелите. Така в монетната циркулация 
участват не само новонасечените монети, а и тези от по-стари емисии. 
Ето защо реалното количество талери в обращение достига до почти 
1 100 000 броя през 1524 г., след което започва да намалява109. Изсле-
дователите изчисляват, че стойността на отсечените талерови монети 
в периода 1500 – 1524 г. е около 1 700 000110, но част от монетите или 
напускат територията на Саксония, или са били демонетизирани. Въ-
преки че отсичането на клапмюценталерите е прекратено през 1525 г., 
тяхното количество в обращение остава високо и дори през 1550 г. в 
циркулация са все още около 200 000 монети111.

Отсичането на саксонските гулденгрошени е въз основа на стан-
дарта на 15-лотовата кьолнска марка с тегло 233,865 г., като от една 
марка са отсичани 8 броя монети с тегло от 29,23 г. бруто и 27,41 г. 

105 Haupt, W. Sächsische Münzkunde, Textband. Berlin (Deutscher Verlag der 
Wissenschaften), 1974, p. 97.

106 Hammer, P. Zur Entstehung, p. 54.
107 Hammer, P. Zur Entstehung, p. 56 – 57.
108 данните са въз основа на диаграмата у: Weber, T. Die sächsische, p. 12, Abb. № 7.
109 Weber, T. Die sächsische, p. 24, Abb. 11
110 Ibidem, p. 23 – 24.
111 Ibidem, p. 24.
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нето112. Така саксонският гулденгрошен се равнява на 21 грошена113, т.е. 
точно толкова, колкото и златният гулден, който от своя страна тежи 
2,54 г, при рацио 10,8:1114. С други думи казано, саксонските владетели 
отсичат едра сребърна монета с изричното намерение тя да е развно-
стойностна на златния гулден, т.е. тук е използвана изцяло идеята на 
тиролския гулдинер.

Талер
Талерът носи названието си от град Йоахимстал (днес Яхимов, 

Чехия), където през 1518 г. бил отсечен йоахимсталерът. Областта 
била много богата на сребърни залежи и притежавала големи сребърни 
рудници. Самата германска дума тал означава долина. От там талер 
може да се преведе най-общо като [монета] от долината. По-едри-
те сребърни монети в Западна Европа започват да се секат още през 
XIII в. с появата на турския грош (от град Тур, Франция) с тегло около 
4 г. През 1474 г. в Италия е отсечена сребърната лира с тегло 9 г. През 
втората половина на XIV в. голяма сребърна монета се появява и на 
Балканите, във Византия: ставратон, равен на ½ златен иперпирон115. 
По това време златна византийска монета вече реално не съществува, 
а няколко десетилетия преди това иперпиронът имал едва 12 карата 
злато и на цвят изглеждал почти бял.

Счита се, че за пръв път талерът се появява в Графство Тирол, 
в монетарницата на град Хал през 1486 г. и има сребърно съдържа-
ние 937,5/1000. Монетата тежи около 29,93 г и често е наричана гул-
денгрошен, гулденталер или гулдинер, а по стойност се равнявала на 
златния гулден. Последният тежал средно 2,508 г, а рациото между 
златото и среброто тогава било 1:12116. Гулдинерът първоначално 
имал не само стойността, а и оформлението на златния тиролски 
гулден. И върху двете монети е представен австрийският ерцхерцог 
и тиролски граф Сигизмунд, прав, насреща. Именно тези едри сре-
бърни монети се възприемат като първите талери117, въпреки че са-
мото наименование е свързано с Чехия и се появява около 30 години 
по-късно.

112 Топоров, В. По следите, с. 19 (Toporov, V. Po sledite, s. 19).
113 Haupt, W. Sächsische, p. 96.
114 Hammer, P. Zur Entstehung, p. 54.
115 Hendy, M. Studies, p. 540 – 544.
116 Hammer, P. Zur Entstehung, p. 53.
117 Ibidem, p. 53.
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Талерът бързо придобил популярност и бил приет в редица стра-
ни. Сеченето му започнало на няколко места в Свещената Римска им-
перия, например в Саксония през 1500 г.118 По-късно талери започнали 
да се секат и в Холандия, Италия и много други европейски страни. Но 
популярността си, както и името си, той носи заради големите количе-
ства такива монети, отсечени в Йоахимстал.

В различните държави талерът бил наричан по различен начин. 
В Холандия например го наричали даалдер. Той се използвал и в реди-
ца холандски колонии като Нови Амстердам например. След превзема-
нето на града от англичаните те го прекръстили на Ню Йорк, а монетата 
започнала да се нарича долар. Талерите получили широко разпростра-
нение и на Балканите под османска власт. Вероятно именно от народ-
ното название на льовенталерите – левове (лъвове) – произлиза името 
на съвременната наша (лев) и румънската (леу, което на румънски озна-
чава също лъв) парична единица.

В Русия талерът станал известен под името ефимка. Това са ис-
тински западноевропейски (предимно германски и италиански) талери, 
които били надпечатвани и контрамаркирани. В Русия не били допус-
кани в обращение никакви други монети, освен руските. Единственото 
изключение са талерите с контрамарки. Най-често обаче те били ди-
ректно претопявани. За пръв път талери били контрамаркирани в Русия 
с контрамарка конник през 1655 г. и били равни на 64 копейки. Контра-
маркирането на талери продължило едва до 1656 г., но ефимките се за-
пазили до 1659 г., когато били изтеглени от обращение. Изключение от 
това правило били граничните земи, най-вече в Украйна, където те се 
срещат чак до XVIII в. Тези контрамаркирани монети циркулират заедно 
с редовните руски емисии. До този момент от територията на България 
няма сигурни известия за участието на ефимки в монетната циркулация 
на Османската империя. Известните подобни монети не са със сигурен 
произход от България. В следващите години талери били сечени в много 
държави на стария континент: Италия, Полша, Дубровник. Но най-много 
се секат в германските държави. Познати са повече от 3000 типа герман-
ски и австрийски талери, сечени от XV чак до XX в.119

Постепенно талерът се превръща в еталон при различни търгов-
ски операции. Така постепенно той достига номиналното си тегло от 

118 Ibidem, p. 54.
119 Дори и днес някои банки (като Австрийската национална банка) продължа-

ват сеченето на тези монети (например на известните талери на Мария Терезия) за 
нуждите на колекционери или като инвестиционно сребро.
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27,2 г, което важи по-скоро за йоахимсталера. Райхсталерът – своеоб-
разната официална парична единица на Свещената Римска империя – 
имал стриктно дефинирано теоретично тегло от 29,23 г, от които 25,984 
г чисто сребро120. Именно то постепенно бива възприето и в много дру-
ги европейски страни като стандарт. В Османската империя талерът 
също имал точно установен разменен курс и стойност спрямо акчето. 
Действително той постоянно се изменял, но причина за това е обезце-
няването на основната османска монетна единица, а не на талера. Рай-
хсталерът се появява за пръв път през 1566 г. и бързо получава широко 
разпространение и извън Свещената Римска империя. Названието му 
идва от факта, че е сечен в различни монетарници най-често от името 
на свещения римски император. Райхсталери били сечени и от много-
бройните местни германски владетели, но задължително по установе-
ния стандарт. Също така върху тези монети обезателно присъства поне 
един от следните три елемента: гербът на Свещената Римска империя, 
изображението или титулатурата на свещения римски император.

Най-голямо количество талери са отсечени през XVI и XVII в. 
Особено голямо е количеството на германските. Счита се, че един от 
първите се е появил в Брауншвайк, което дава начало на разпростране-
нието им и в Северна Европа. В скандинавските страни те са наричани 
далери и се появяват в началото на XVII в. В Дания и Швеция най-из-
вестни станали ригсдалерите, а в Норвегия специедалерите.

На територията на Германия талерът придобива най-голямата си 
популярност, а някои от монетите достигат колосалния номинал от 16 
талера. Съществуват данни за огромни сребърни монети с тегло над 
450 г. В Свещената Римска империя талерът се превърнал в почти все-
общ еквивалент за германските държави. Счита се, че именно като та-
къв стандарт се появява райхсталерът в Бранденбург (едва след 1701 г. 
тази германска държава носи името Прусия).

В българските земи под османска власт се срещат и някои под-
разделения на талера, като ½ и ¼ талера. Сред най-често срещаните 
монети по нашите земи са ¼ талерите на Реч Посполита, Бранденб-
ург и др. От друга страна, двойните, четворните и т.н. талери, тук са 
непознати.

120 Фенглер, Х., Г. Гироу, В. Унгер. Словарь нумизмата. Москва, 1982, с. 238, 
271 (Fengler, Kh, G. Girou, V. Unger. Slovar numizmata. Moskva, 1982, s. 238, 271); 
Зварич, В. Нумизматический словарь. Львов, 1983, с. 143, 163 – 164 (Zvarich, V. 
Numizmaticheskiy slovar. Lvov, 1983, s. 143, 163 – 164).
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Льовенталер
Разглеждаме нидерландския льовенталер като отделен номинал, 

както поради широката му разпространеност, така и заради различната 
му стойност спрямо останалите талери. Отделните провинции прите-
жават широка вътрешна автономия, включително и правото да секат 
монети – централни, но с името на провинцията върху тях, например 
различни видове талери и техни подразделения; и провинциални, с раз-
лично оформление за всяка отделна провинция. По тези земи талери-
те са познати още преди Нидерландското въстание и отделянето на 
Нидерландия като самостоятелна държава. Върху круисталера (талер 
с кръст) е представен Бургундски кръст и той е в обращение във всич-
ки провинции, които тогава са под испанска власт и се наричат Испан-
ска Нидерландия (днешните държави Нидерландия и Белгия).

В редица отношения нидерландските талери продължават тради-
циите на Свещената Римска империя в областта на монетното дело. Не 
е без значение, че до 1648 г. територията на Съединените провинции 
де юре се числи към състава на Свещената Римска империя. Монето-
сеченето на Нидерландия се характеризира със значителна децентра-
лизация и наличието на многобройни типове и номинали. Монети са 
сечени във и от името на почти всички провинции. Освен централно-
то монетосечене, съществуват и провинциални емисии, както и такива 
на различни градове. Друг характерен факт е отсичането на монети от 
името на свещените римски императори в някои нидерландски градове 
като Зволе, Кампен и Давент (в провинция Оверийсел). Интересно е, 
че в същите тези градове се секат и монети от типове и номинали, ха-
рактерни за Съединените провинции, но не и за германските земи. От 
друга страна, емисиите за Свещената Римска империя на споменатите 
градове са практически еднотипни и с еднакъв номинал (флорини или 
гулдени от 28 стуйвера) с тези, сечени в германския град Емден (глав-
ният град на Източна Фризия) и в Херцогство Олденбург-Делменхорст.

Нидерландските льовенталери стават много популярни практи-
чески в цяла Европа, Мала Азия и Леванта. Откриват се дори в Аме-
рика, Цейлон и Австралия, където циркулацията им е свързана с тази 
на испанската монета от 8 реала, с която имат една и съща стойност. 
Разпространението на льовенталерите практически по всички земи, 
владени от холандци, още веднъж потвърждава становището, че те са 
сечени изключително с търговска цел.

В Съединените провинции са в обращение различни видове тале-
ри. По-голямата част от тях се срещат изключително рядко по българ-
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ските земи. Сред тях е т.нар. рийксталер (рийксдаалдер на холандски 
език), т.е. държавен талер. Тези монети са предназначени за циркула-
ция в самата Нидерландия и само инцидентно напускат нейната тери-
тория. Рийксталерите са сечени за отделните провинции на държавата 
и се различават два вида: нидерландски и характерни за всяка отделна 
провинция (например западнофризийски). Двата типа се различават 
съществено както по изображенията, така и по надписите. Теглото им 
обаче е еднакво: 29,03 г, както и сребърното им съдържание: 885/1000.

Сребърен дукат
Наред със златните дукати, през XVI – XVII в. в редица европей-

ски страни се появяват и сребърни. В българските земи под османска 
власт като цяло те са редки. Най-често се срещат сребърните дукати на 
Нидерландия и Венеция, като са познати и монети от ½ сребърен дукат.

Екю
На редица места в Европа се стига до идеята за замяна на златната 

монета със сребърна при рацио 1:10. Не е изключение от това правило и 
Франция. През 1641 г. Луи XIII отсича френското „бяло“ или „сребърно“ 
екю (ecu d`argent)121. И тази монета е създадена като „двойник“ на златното 
екю, което се сече от 1475 до 1683 г. Сребърното екю тежи 25,98 г (23,7 г 
чисто сребро, проба 0,912) и се равнява на 3 ливри или 60 су122. По-късно 
се появяват и монети с по-ниско сребърно съдържание, както и такива, 
предназначени за пазарите извън Франция, които са с доста намалени по-
казатели и твърде различно реално тегло, породено вероятно от занижения 
контрол при монетосеченето. Сребърното екю се оказва относително ста-
билна монета и е изоставено едва през 1790 г. след Френската революция. 
В българските земи под османска власт се срещат монети от 1/12 екю.

3. Номинали при медните монети

3.1. Османски медни номинали

Мангър
Мангърът е основната и дълго време (до XVIII в.) единствена 

медна монетна единица в Османската империя. Думата е с монголски 

121 Топоров, В. По следите, 40–41 (Toporov, V. Po sledite, 40 – 41).
122 Пак там.
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произход и за разлика от акчетата, които били сечени в многобройни 
монетарници, мангъри били сечени само в Истанбул, Одрин и Анадола, 
където се намирали самите медни мини. Към средата на XV в. мангъри 
били сечени в 8 монетарници в Анадола. Част от тези монети били пре-
насяни в Европа, защото в целия период добивът на мед на Балканите 
бил съвсем ограничен123. Към началото на XVI в. най-големите медни 
мини в Европа се намирали далеч от османските владения. През XVI – 
XVII в. на първо място по производство са мините край град Мансфелд 
(Германия) и Фалун (Швеция). Първата е с годишен добив от 2000 тона 
през 1530 г., а втората – 3000 тона през 1650 г. За сравнение, целият 
годишен добив на мед в Британия през 1560 г. се равнява на около 100 
тона124.

Повечето изследователи смятат, че първите медни османски ман-
гъри са отсечени още при Осман I (1299 – 1326), въпреки че някои 
екземпляри са отдавани на Орхан от някои изследователи125. Докато 
акчето било основна разплащателна единица, за ежедневните малки 
плащания били използвани медните монети. С течение на времето и 
обезценяването на акчето мангърът все повече губи своята роля.

Според Антон Шендлингер при управлението на султан Мехмед 
II (1444 – 1446; 1451 – 1481) мангъри са сечени в следните монетарни-
ци: Кустантиние, Едрене, Бруса, Амасия, Аяслук, Анкара, Болу, Тире, 
Кастамону, Карахисар и Серес126. По времето на Мехмед II в обраще-
ние били два номинала медни монети. По-голямата тежала един дирхам 
(3,20 г), а осем такива монети се равнявали на едно акче. По-малкият 
меден номинал тежал ⅓ от дирхама и 24 такива монети били равни на 
едно османско акче от същия период. През втората половина на XVI в. 
8 мангъра се равнявали на акче. Именно тогава повторно били пуснати 
в обращение по-малки от мангъра номинали. Този път това били поло-
вин и четвърт мангър. 32 екземпляра от най-малките медни монети се 
равнявали на едно акче127.

Медните османски мангъри не променили стойността си в те-
чение на дълги десетилетия. За разлика от сребърните монети, които 
постоянно променяли стойността си спрямо други монетни единици 

123 Pamuk, S. A Monetary History, 38 – 39, n. 60.
124 Tylecote, R. A History of Metallurgy (Second Edition). London (Maney Publishing 

for the Institute of Materials), 2002, p. 110, Table 51.
125 Schaendlinger, A. Osmanische Numismatik, p. 87 – 88.
126 Ibidem, p. 90 – 95.
127 Pamuk, S. A Monetary History, p. 39, n. 61 с цит. лит.
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и чужди монети, както и сребърното съдържание, мангърите били се-
чени точно по султанските директиви. Разликите в теглото на медните 
монети се дължат на самата техника на монетосеченето, както и на по-
ниския контрол при този тип монети, за разлика от монетите от благо-
роден метал128. Така мангъри от един и същ тип рязко се различават по 
своето тегло, форма и дебелина. Разликите се измерват в пъти. Осман-
ската власт не приемала плащания с медни монети.

Правата за насичането на медните монети били отдавани на част-
ни лица. Срокът обикновено бил 3 години. Държавата често налагала 
лимити за отсичането им, за да не се наводнят пазарите. При всяко ново 
насичане, например при смяната на султана, старите екземпляри били 
обявявани за недействителни и трябвало да бъдат изтеглени от обра-
щение. Всъщност, по османските пазари медните монети много дълго 
време не се радвали на широко разпространение. Тяхното количество 
в циркулация си оставало далеч по-малко, отколкото на сребърните 
монети. Една от причините за това била и липсата на османска едра 
сребърна монета. Акчето било сравнително ниско по стойност и било 
подходящо и за местната търговия. Единствено много евтини стоки не 
били подходящи за използването му и едва тогава се прибягвало до из-
ползване в търговски операции и на медни монети.

Харуба
Този меден номинал води началото си от предосманската епоха в 

северните части на Африка. Харуба е по-скоро европейското название 
на всички медни монети с квадратна форма, сечени в няколко монетар-
ници в Северна Африка преди и след османското завоевание. Тази мо-
нета се запазва много дълго време и се сече чак до края на османското 
владичество над Алжир и Тунис. Вероятно не се визира определен мо-
нетен номинал. В следващите столетия харубата се превръща в медна 
или сребърна монета с кръгла форма.

3.2. Европейски медни номинали
Газета
Европейски медни номинали се срещат само инцидентно в българ-

ските земи под османска власт. Известните до този момент монети са еди-
ници. Сред причините за това е и фактът, че чужди монети от мед не били 
приемани при плащане на данъци и такси към държавното съкровище.

128 Ibidem, p. 39, n. 62.
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Монета с номинал газета от 2 солди, дело на монетарницата на 
град Задар, се съхранява в Исторически музей „Искра“ – Казанлък. 
Монетата спада към често срещан тип с многобройни варианти, сечен 
между 1684 и 1691 г. На аверса ѝ е представен триредов латински над-
пис, обозначаващ, че монетата е отсечена за венецианските владения 
в Далмация и Албания, а реверсът е аналогичен по оформление със 
сребърните дукати.

Мараведи
Испанският монетен номинал мараведи е много слабо представен 

в находките от българските земи. Досега е известна само една медна 
испанска монета от 4 мараведи, произхождаща от района на град Бур-
гас и отсечена през 1597 г. при крал Фелипе II (1556 – 1598) с тегло от 
3,98 г. Монетата е с две контрамарки129.

Солид
През периода XVI – XVII в. това е медна или билонова монета 

с медно ядро. Среща се изключително рядко по нашите земи. До този 
момент са известни само две монети от този номинал, произхождащи 
от Пловдивско. Те са отсечени в град Рига под шведска власт при крал 
Густав II Адолф (1611 – 1632) и Кристина (1632 – 1654)130.

През XVI – XVII в. голяма част от представените по-горе монет-
ни номинали са взаимно свързани. Това не е случайно, а е напълно це-
ленасочено търсен резултат. След появата на талера тези тенденции 
стават още по-осезателни. Така например испанските реалови монети 
са умишлено пригодени така, че да са еквивалентни на придобилата 
бърза популярност монета. Така най-разпространени на територията на 
Османската империя стават монетите от 8 реала, които са еквивалент-
ни на талера. Подобни тенденции се наблюдават и при други станали 
популярни номинали – тестон, грош и т.н. Сеченето пък на други е в 
пряка зависимост от появата на талера и те се явяват негови еквива-
лентни (екю) или кратни (сребърните гулдени и флорини).

129 Василев, Л. Двойно контрамаркирана медна испанска монета от XVI век от 
района на град Бургас. – Паметници, реставрация, музеи, 1 – 2, 2016, с. 45 (Vasilev, 
L. Dvoyno kontramarkirana medna ispanska moneta ot XVI vek ot rayona na grad Burgas – 
Pametnitsi, restavratsia, muzei, 1 – 2, 2016, s. 45).

130 Василев, Л. Два солида на град Рига под шведска власт от Пловдивско. – 
Реверс, 2, 2016, 27 – 30 (Vasilev, L. Dva solida na grad Riga pod shvedska vlast ot 
Plovdivsko. – Revers, 2, 2016, 27 – 30).
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1. Османска империя, Мехмед III (1595–
1603), султанѝ (алтън), Халаб, злато, 

20,1 – 20,5 мм, 3,41 г, пробита, ИМ 
„Искра“ – Казанлък, ИН 3242.

2. Османска империя, Мурад III (1574 – 
1595), ашрафи (шерифи), Мъсър, злато, 

20,5 – 21,1 мм, 3,47 г, пробита, ИМ 
„Искра“ – Казанлък, ИН 3544-2.

3. Османска империя, Мурад III 
(1574–1595), динар, без монетарница 
(Тилимсан), злато, 4,17 г, по аукцион.

4. Кралство Унгария, Лайош II (1516–
1526), гулден, Кьормьочбаня, 1517 г., 

злато, 21,6 – 21,9 мм, 3,55 г, ИМ 
„Искра“ – Казанлък, ИН 3966.

5. Белгийска конфедерация, дукат, 
Провинция Утрехт, Батавия, 1684 г., злато, 
22,0 мм, 3,24 г, с контрамарка, по аукцион.

6. Република Венеция, Доменико II 
Контарини (1659–1674), зекино (цехин), 

злато, 21,7 – 21,9 мм, 2,76 г, ИМ 
„Искра“ – Казанлък, ИН 3521.

7. Османска империя, Сюлейман I  
(1520–1566), акче, Сребреница, сребро, 

0,74 г, ИМ – Попово.

8. Османска империя, Ибрахим I  
(1640–1648), бешлик, Кустантиние, 

сребро, РИМ – Бургас, ИН XXIII.
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9. Османска империя, Ибрахим I  
(1640–1648), онлук, Кустантиние, 
сребро, РИМ – Бургас, ИН XXIII.

10. Османска империя, Селим II  
(1566–1574), селими, Амид, сребро,  
19,0 – 20,0 мм, 3,91 г, по аукцион.

11. Османска империя, Мурад III  
(1574–1595), шахи, Халеб, сребро,  

2,91 г, по аукцион.

12. Османска империя, лари, Басра 
(Ирак), сребро, 5,1 г, по аукцион.

13. Османска империя, Ахмед I  
(1603–1617), медин, Мъсър, сребро, 

17,0 мм, 0,89 г, РИМ – Бургас, ИН XXIII.

14. Османска империя, Ахмед I (1603–
1617), пара, сребро, 1,18 г,  

ИМ – Попово.

15. Османска империя, Мехмед IV  
(1648–1687), дирхам, Багдад, сребро, 

2,76 г, по аукцион.

16. Османска империя, Селим II  
(1566–1574), насри, сребро, 0,87 г,  

по аукцион.
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17. Османска империя, Мустафа II 
(1695–1703), куруш, Кустантиние, 

сребро, 42,0 мм, 19,73 г, по аукцион.

18. Кралство Унгария, Лайош II  
(1516–1526), денар, Кьормьочбаня, 1526 г., 

сребро, 15,1–15,3 мм, 0,41 г,  
ИМ „Искра“ – Казанлък, ИН 57.

19. Република Дубровник, грош, 1651 г. 
сребро, 17,1–17,9 мм, 0,60 г,  

ИМ „Искра“ – Казанлък, ИН 55.

20. Кралство Франция, Луи XIV  
(1643–1715), 5 су, Париж, 1661, сребро, 

19,7 – 20,5 мм, 2,20 г, ИМ „Искра“ – 
Казанлък, ИН 363.

21. Херцогство Урбино, Франческо Мария 
II дела Ровере (1575–1624), 2 седичини (= 
32 кватрини), сребро, 27,1 – 28,2 мм, 2,92 

г, ИМ „Искра“ – Казанлък, ИН 3751.

22. Херцогство Модена, Франческо I 
(1629–1658), 18 болонини, сребро, 28,5 

мм, 8,1 г, по аукцион.

23. Велико херцогство Етрурия, 
Фердинандо II де Медичи (1621–1670), 

луиджино, Ливорно, 1661, сребро, 20,6 – 
21,0 мм, 2,11 г, ИМ „Искра“ – Казанлък, 

ИН 3287.

24. Папска държава, Павел III  
(1534–1549), джулио (паоло), Рим, 

сребро, 3,85 г, по аукцион.
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25. Ерцхерцогство Австрия, Леополд V 
(1623–1632), 10 кройцера, Хал, 1632 г., 

сребро, 28,2 – 28,6 мм, 3,89 г, ИМ 
„Искра“ – Казанлък, ИН 2872.

26. Царство Русия, Иван IV Грозни 
(1533–1584), копейка, Москва, сребро, 

10,2–11,3 мм, 0,51 г, ИМ „Искра“ – 
Казанлък, ИН 356.

27. Кралство Испания, Фелипе IV 
(1621–1665), 4 реала, Мадрид, 1628 г., 

сребро, 27,0 мм, 13,52 г, РИМ – Бургас, 
ИН 978.

28. Херцогство Лотарингия, Карл IV 
(1625–1675), тестон, Нанси, 1629 г., 

сребро, 28,4 – 30,2 мм, 8,27 г, ИМ 
„Искра“ – Казанлък, ИН 3717.

29. Кралство Дания, Кристиян IV 
(1588–1648), марка, 1617 г., сребро,  

31,0 мм, 8,0 г, по аукцион.

30. Кралство Франция, Анри III 
(1574–1589), ½ франк, Монпелие, 1590, 

сребро, 27,5 – 29,5 мм, 5,35 г, ИМ 
„Искра“ – Казанлък, ИН 3720.

31. Свещена Римска империя, Матеус 
I (1612–1619), флорин (28 стуйвера), 

Кампен, сребро, 39,2 – 39,7 мм, 19,42 г, 
ИМ „Искра“– Казанлък, ИН 3697-5.

32. Свещена Римска империя, Свободен 
имперски град Кемптен, Карл V (1519–
1556), гулдинер, 1544, сребро, 40,0 мм, 

28,54 г, РИМ – Плевен, ИН 3425-4.
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33. Свещена Римска империя, 
Херцогство Саксония (Ернестинска 

линия), Йохан Фридрих и Хайнрих 
(1539–1541), ½ гулденгрошен, Анаберг, 
1539 г., сребро, 34,0 мм, 14,22 г, РИМ – 

Плевен, ИН 3425-5.

34. Свещена Римска империя, 
Фердинанд II (1619–1637), райхсталер, 

Грац, 1623, 41,3 мм, 29,96 г, РИМ – 
Бургас, ИН 963.

35. Белгийска конфедерация, Град 
Зволе, провинциален льовенталер, 

1642 г., сребро, 41,4 – 41,9 мм, 26,77 г, 
ИМ „Искра“ – Казанлък, ИН 3695-2.

36. Република Венеция, Доменико II 
Контарини (1659–1674), дукат, сребро, 
39,5 – 40,5 мм, 21,29 г, ИМ „Искра“ – 

Казанлък, ИН 3719.

37. Княжество Монако, Лудовико I 
Грималди (1662–1701), 1/12 екю (5 су), 
1662, сребро, 20,9 – 21,2 мм, 2,07 г, ИМ 

„Искра“ – Казанлък, ИН 51.

38. Османска империя, Селим II  
(1566–1574), мангър, Халаб, мед, 12,0 

мм, 1,17 г, по аукцион.
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42. Кралство Швеция, Кристина  
(1632–1654), солид, Рига, 1649 г., мед, 

16,0 мм, 0,60 г, по аукцион.

39. Османска империя, Махмуд II 
(1808–1839), харуба, Джазаир, мед, 

17,0 мм, 2,12 г, по аукцион.

40. Република Венеция (за Далмация и 
Албания), газета (2 солди), Задар, мед, 
27,3 – 29,3 мм, 5,55 г, ИМ „Искра“ – 

Казанлък, ИН 3280.

41. Кралство Испания, Фелипе II  
(1556–1598), 4 мараведи, Сеговия, мед, 

26,0 мм, 7,9 г, по аукцион.
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НЯКОИ АСПЕКТИ, СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО  
НА КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР І БАТЕНБЕРГ  

В СЪЗДАВАНЕТО НА ПЪРВИТЕ  
ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Бисер Георгиев 

A FEW ASPECTS REGARDING KNYAZ  
ALEXANDER BATTENBERG’S INVOLVEMENT  

IN THE FOUNDATION OF THE FIRST 
GOVERNMENTAL STRUCTURES

Biser Georgiev

This article deals with the problem of the activities of Prince Alexander I in Bul-
garia regarding the establishment of the main state institutions in the country. This issue 
is of paramount importance for the overall reflection of the newly-formed administrative 
structure and is closely related to the principles of the functioning of political life. The 
main thesis of the author is the active participation of the young Bulgarian monarch in the 
political struggles and in the structures of the state mechanism. The focus of the analysis is 
deliberately focused on the positive actions of the head of state because the negative results 
of his involvement in politics have been repeatedly the subject of scientific research. In the 
article, the author tries to outline the trace that Batenberg leaves in the new Bulgarian 
history. The accent is placed on the activities of the Hessian prince in terms of army and 
officers, because he intervenes most actively there. A summarized and newly discovered 
source material was used to write the article, while at the same time the achievements of 
contemporary historical science were taken into account.

Въпросът за създаването на първите институции и символи след 
Освобождението е проучван нееднократно, но поради специфичния си 
предмет е изследван не само от историческата, но и от други науки – 
право, икономика, социология, психология и пр.1 В тази връзка все още 

1 Муратов, А. Документи за дейнстта на русите п уредбата на граждан-
ското управление в България от 1877 – 1879 г. София 1905, с. 5 сл., 114 сл., 275 сл. 
(Muratov, A. Dokumenti za deynostta na grazhdanskoto upravlenie v Bulgariya ot 1877 – 
1879 g. Sofia 1905, s. 5 sl., 114 sl., 275 sl.); Иречек, К. Княжество България. Неговата 
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повърхнина, природа, население, духовна култура, управление и новейша история. ч. 
1. Българската държава. Плевен 1899, с. 113 сл. (Irechek, K. Knyazhestvo Bulgaria. 
Negovata povurhnina, priroda, naselenie, duhovna kultura, upravlenie I noveysha istoriya. 
ch. I. Bulgarskata durzhava. Pleven 1899, s. 113 sl.); Милюков, П. Болгарская консти-
туция. Солун 1905, с. 46 сл. (Milyukov, P. Bolgarskaya konstituciya. Solun 1905, s. 46 
sl.); Киров, С. Парламентаризмът и българската конституция. – Демократически 
преглед, 1905, кн. 9, с. 199 сл. (Kirov, S. Parlamentarizmut I bulgarskata konstituciya. 
– Demokraticheski pregled, 1905, kn. 9, s. 199 sl.); Секулов, Б. Нашите правител-
ства и министри от Освобождението до днес. София 1911, с. 39 сл. (Sekulov, B. 
Nashite pravitelstva I ministry ot Osvobozhdenieto do dnes. Sofia 1911, s. 39 sl.); Гандев, 
Хр. За обществените условия на нашия политически живот след Освобождението. 
– Просвета, 1937, 7, с. 884 сл. (Gandev, Hr. Za obshtestvenite usloviya na nashiya 
politicheski zhivot sled Osvobozhdenieto. – Prosveta, 1937, 7, s. 884 sl.); Тодоров, Г. 
Уреждането на аграрния и бежанския въпрос в Кнажество България в първите годи-
ни след Освобождението (1879 – 1881 г.). – Исторически преглед, 1961, 1, с. 25 сл. 
(Todorov, G. Urezhdaneto na agrarniya I bezhanskiya vupros v Knyazhestvo Bulgariya 
v purvite godini sled Osvobozhdenieto (1879–1881 g.). – Istoricheski pregled, 1961, 1, 
s. 25 sl.); Абакумв, А. Помощъ России в восстановлении болгарской государстве-
ности. – Вопросы Новой и новейшей истории. Новосибирск 1966, с. 96 сл. (Abakumv, 
A. Pomoshtyo Rossii v vosstanovlenii bolgarskoy gosudarstvenosti. – Voprosy Novoy I 
noveyshey istorii. Novosibirsk 1966, s. 96 sl.); Милкова, Ф. Централните и местни ор-
гани на управление в българската буржоазна държава през периода 1878 – 1912 г. 
– ГСУ ЮФ, 1977, 66, с. 63 сл. (Milkova, F. Centralnite I mestni organi na upravlenie v 
bulgarskata burzhoazna durzhava prez perioda 1878 – 1912 g. – GSU YUF, 1977, 66, s. 
63 sl.); Логодашка, С. Създаване, организация и дейност на Столичната община в 
първите години след Освобождението. – Известия на държавните архиви. София, 
1978, 35, с. 197 сл. (Logodashka, S. Suzdavane, organizaciya I deynost na Stolichnata 
obshtina v purvite godini sled Osvobozhdenieto. – Izvestiya na durzhavnite arhivi. Sofia, 
1978, 35, s. 197 sl.); Кацаркова, В. Опити за реформиране на данъчната система в 
България в първите години след Освбждението (1879 – 1885 г.). – Трудове на Висшия 
иконмически институт „К. Маркс”. София 1979, 1, с. 167 сл. (Kacarkova, V. Opiti 
za reformirane na danuchnata sistema v Bulgariya v purvite godini sled Osvobozhdenieto 
(1879 – 1885 g.).. – Trudove na visshiya ikonomicheski institute „K. Marks”. Sofia 1979, 
№ 1, s. 167 sl.); Вълков, Г. Руските учители на българското войнство (1878-1885), 
София 1977, с. 17 сл. (Vulkov, G. Ruskite uchiteli na bulgarskoto voynstvo (1878 – 1885). 
Sofia 1977, s. 17 sl.); Козменко, И. В. Руската дипломация и формирането на бъл-
гарската държавност след Освобождението. София 1982, с. 21 сл. (Kozmenko, I. 
V. Ruskata diplomaciya I formiraneto na bulgarskata durzhavnost sled Osvobozhdenieto. 
Sofia 1982, s. 21 sl.); Косик, В. И. Создание Министерства иностранных дел Болгарии. 
Установление Княжеством дипломатических контактов с Турцией, Сербией и 
Румынией. – BHR, 1982, 3, с. 17 сл. (Kosik, V. I. Sozdanie Ministerstva inostrannyh 
del Bolgarii. Ustanovlenie Knyazhestvom diplomaticheskih kontaktov s Turciey, Serbiey I 
Rumyniey. – BHR, 1982, 3, s. 17 sl.); Петров, М. Българо-руските политически отноше-
ния в първите години след Освобождението 1878 – 1881 г. – Известия на Института 
за история. София, 1978, 24, с. 5 сл. (Petrov, M. Bulgaro-ruskite politicheski otnosheniya 
v purvite godini sled Osvobozhdenieto. – Izvestiya na Instituta za istoriya. Sofia, 1978, 24, 
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са останали по-слабо засегнати от историческа гледна точка проблеми, 
един от които е този за участието на първия български княз в посоче-
ната по-горе дейност2. Той е важен за по-пълното отразяване на ново-

s. 5 sl.); Стателова, Е. Дипломацията на Княжество България 1879 – 1886. София, 
1979, с. 14 сл. (Statelova, E. Diplomaciyata na Knyazhestvo Bulgariya 1879 – 1886). 
Sofia 1979, s. 14 sl.; Тодорова, Ц. Отново за „Преврата” през 1881 г. и режима на пъл-
номощията. – Известия на Българското историческо дружество. София, 1983, 35, с. 
81 сл. (Todorova, Tsh. Otnovo za „Prevrata” prez 1881 g. I rezhima na pulnomoshtiyata. – 
Izvestiya na Bulgarskoto istorichesko druzhestvo. Sofia, 1983, 35, s. 81 sl.); Саздов, Д., 
Георгиев, Б. Либералните идеи в България. – Панорама, 1992, 1–2, 138–153 (Sazdov, 
D., Georgiev, B. Liberalnite idei v Bulgaria. – Panorama, 1992, 1–2, 138–153); Георгиев, 
Б. Преди 110 години. – Панорама, 1992, 3–4, с. 135 сл. (Georgiev, B. Predi 110 godini. – 
Panorama, 1992, 3–4, s.135 sl.); Пеев, П. Генералът от пехотата Данаил Николаев. 
София, 1993, с. 60 сл. (Peev, P. Generalyt ot pehotata Danail Nikolaev. Sofia. 1993, s. 
60 sl.); Петков, П. Българските национални празници и българският национален 
идеал. – Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев. Изследвания по случай 60 годи-
ни от рождението му. В. Търново 2006, с. 16 сл. (Petkov, P. Bullgarskite nacionalni 
praznici I bulgarskiyat nacionalen ideal. – Sbornik v chest na doc. d-r Mincho Minchev. 
Izsledvaniya po sluchay 60 godini ot rozhdenieto mu. V. Turnovo 2006, s. 16 sl.|); съ-
щият Въпросът за периодизацията на новата българска история в историческата 
литература след 1989 г. – Предизвикателствата на промяната. Национална на-
учна конференция. София 10 – 11 ноември 2004 г. София 2006, с. 195 сл. (Vuprosyt 
za periodizaciyata na novata bulgarska istoriya v istoricheskata literature sled 1989 g.  – 
Predizvikatelstvata na promyanata. Nacionalna nauchna konferenciya. Sofiya 10-11 
noemvri 2004 g. Sofia 2006, s. 195 sl.); същият Резултатите от Руско-турската война 
1877 – 1878 г. и въпросът за възстановяването /началото/ на Българската държава. – 
Преди сто и повече години. Изследвания и очерци по Нова история на България. В. 
Търново 2009, с. 51 сл. (Rezultatite ot Rusko-turskata voyna 1877 – 1878 g. I vyprosyt 
za vizstanovyavaneto /nachaloto/ na Bulgarskata durzhava. – Predi sto I poveche godini. 
Izsledvaniya I ocherci po Nova istoriya na Bulgariya. V. Turnovo 2009, s. 51 sl.); Саздов, 
Д. Монарси, народ, демоктация?! – В: България – 100 години юридически суверенна 
държава. Икономически, политически и културни постижения. т. 2. София, 2010, с. 
5 сл. (Sazdov, D. Monarsi, narod, demokraciya?! –Bulgariya – 110 godini yuridicheski 
suverenna durzhava. Ikonomicheski, politicheski I kulturni postizheniya. t. 2. Sofia 2010, s. 
5 sl.) и цит. от авторите литература.

2 Повечето от мемоаристите и изследвачите се спират на политическите му 
възгледи. Начович, Г. Династическият въпрос в България. Виена 1885, с. 33 сл. 
(Nachovich, Gr. Dinasticheskiyat vupros v Bulgariya. Viena, 1885, s. 33 sl.); Головин, 
А. Княз Александър І Българский. Варна, 1897, с. 8 сл. (Golovin, A. Knyaz Aleksanur I 
Bulgarskiy. Varna, 1897, s. 8 sl.); Кох, А. Александър първий български княз. Пловдив 
1885, с. 4 сл. (Koh, A. Aleksandur purviy bulgarskiy knyaz. Plovdiv, 1885, s. 4 sl.); 
Мосолов, А. България 1878 – 1883 г. (спомени). – Венноисторически сборник, 1936, 
28, с. 15 сл. (Mosolov, A. Bulgaria 1878 – 1883 g. (spomeni). – Voennoistoricheski 
sbornik, 1936, kn. 28, s. 15 sl.); Радев, С. Строителите на съвременна България. т. 
1. София 1973, с. 195, 229 сл. (Radev, S. Stroitelite na suvremenna Bulgaria. t. 1. Sofia 
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сформиращата се държавна структура и пряко свързан с принципите 
на функциониране на политическия живот. Разбира се, в рамките на 
няколко страници е невъзможно да бъдат отразени подробно станови-
щето и действията на първия държавен глава на Княжество България 
по всички проблеми. Идеята на този текст е да подчертае само някои 
най-важни моменти, които именно поради изобилието на подробни 
опи сания върху детайлите са несъзнателно пропуснати от други авто-
ри. За написването му е използван обобщен и новоизвлечен изворов 
материал, като са отчетени и постиженията на съвременната историче-
ска наука.

* * *

Руско-турската война от 1877 – 1878 г. не само освобождава бъл-
гарите от петвековния турски гнет, но и поставя основата за възстано-
вяването на Българската държава. Още в хода на Временното руско уп-
равление са организирани основните държавни структури. Притиснато 
от съкратените от Берлинския договор (1878 г.) срокове за изтегляне на 
войските си, руското главно командване бърза да изгради скелета на 
младото княжество, като на моменти използва готови имперски образ-
ци. Това обаче не означава, че българската нация няма дотогава тради-
ции и не запазва и доразвива някои близки до българския бит институ-
ции и символи. Типични примери в това отношение са местното само-
управление, данъчната система, българската военна униформа, която 
далеч не е само „руско влияние” и др.3

1973, s. 195, 229 sl.); Мах, Р. Из българските бурни времена. София, 1929, с. 10 сл. 
(Mah, R. Iz bulgarskite burni vremena. Sofia, 1929, s. 10 sl.); Димитров, И. Князът, 
конституцията и народът. Из историята на политическите борби в България през 
първите години след Освобождението. София 1972, с. 28 сл. (Dimitrov, I. Knyazut, 
konstituciyata i narodut. Iz istoriyata na politicheskite borbi v Bulgariya prez purvite 
godini sled Osvobozhdenieto. Sofia 1972, s. 28 sl.); Гешева, Й. Съюзяване и разеди-
няване между умерени либерали и консерватори (1883 – 1885 г.). – Исторически 
преглед, 1984, 3 (Geshsva, Y. Suyuzyavane I razedinyavane mezhdu umerenite liberali I 
konservatori (1883 – 1885 g.). – Istoricheski pregled, 1984, 3); Стоянов, И. Либералната 
партия в Княжество България 1879 – 1886. София 1989, с. 9 сл., 21 сл. (Stoyanov, 
I. Liberalnata partiya v Knyazhestvo Bulgariya 1879 – 1886. Sofia 1989, s. 9 sl., 21 sl.); 
Георгиев, Б. Преди 110 години, с. 135 сл. (Georgiev, B. Predi 110 godini, s.135 sl.); съ-
щият Миражът за „Велика България”. Животът и дейността на д-р В. Радославов 
(1854 – 1929). Велико Търново, 2016, 69–76 (Mirazhut za „Velika Bulgaria”. Zhivotut I 
deynostta na d-r V. Radoslavov (1854 – 1929). Veliko Turnovo, 2016) и цит. лит.

3 Бужашки, Е. Възникването на буржоазната политическа система в България. 
– В: България 1300. Институции и държавна традиция. т. 1. С. 1981 (Buzhashki, 

Бисер Георгиев 



91

Освободителната война е преломен момент за българската исто-
рия в много аспекти. Още в хода на подготовката ѝ Славянският коми-
тет в Русия купува оръжие и униформи за 10 000 души, които стават 
основа за въоръжаването и обмундирането на Българското опълчение4. 
Полагат се и големи грижи за бъдещото самостоятелно държавно уп-
равление в България чрез привличането на подготвени за целта кадри. 
Една от основните грижи на руските управляващи кръгове е намира-
нето на подходяща кандидатура за бъдещ княз. Липсата на български 
аристократически родове налага той да е чужденец5. Перспективата 

E. Vuznikvaneto na burzhoaznata politicheska sistema v Bulgariya. – V: Bulgariya 1300. 
Institucii I durzhavna tradiciya. t. 1. S. 1981); Forster, G., Hoch, P., Muller, R. Uniformen 
europaischer Armen, Berlin, 1978, s. 44; Kannik, P. Uniformen in Farben, Berlin 1967; 
Голыженков, И., Б. Степанов. Енциклопедия военного костюма, Европейский 
солдат за 300 лет, 1618 – 1918. Москва, 2001, с. 114 (Golyzhenkov, I, Stepanov, B. 
Enciklopediya voennogo kostyuma. Evropeyskiy soldat za 300 let, 1618 – 1918. Moskva, 
2001, s. 114); Дерменджиев, Хр. Звания и отличителни знаци върху първите военни 
униформи на долните чинове в артилерията – Военноисторически сборник, 2005, 2 
(Dermendzhiev, Hr. Zvaniya I otlichitelni znaci vyrhu pyrvite voenni uniformi na dolnite 
chinove v artileriyata. – Voennoistoricheski sbornik, 2005, 2); Цанкова, Д., И. Близнаков. 
Българската военна униформа (1878 – 1885 г.) – Известия на Националния военноис-
торически музей, т. 8 (Cankova, D., Bliznakov, I. Bulgarskata voenna uniforma (1878 – 
1885 g.) – Izvestiya na Nacionalniya voennoistoricheski muzey. t. 8 ); Константинова, З. 
Държавност преди държавата. Свръхфункции на българската възрожденска жур-
налистика. София, 2000, с. 75 сл. (Konstantinova, Z. Durzhavnost predi durzhavata. 
Svruhfunkcii na bulgarskata vuzrozhdenska zhurnalistika. Sofia 2000, s. 75 sl.); Петков, П. 
Идеи за държавно устройство и управление в българското общество 1856 – 1879 г. 
Вeлико Търново, 2003, с. 87 сл. (Petkov, P. Idei za durzhavno ustroystvo I upravlenie v 
bulgarskoto obshtestvo 1856 – 1879 g. Veliko Turnovo, 2003, s. 87 sl.) и др.

4 Въчков, А. Униформите на Българското опълчение. – Български воин, 1997, 
4, с. 24 (Vuchkov, A. Uniformite na bulgarskoto opulchenie. – Bulgarski voyn, 1997, 4, s. 
24); Апостолов, Ш. Снаряжение и облекло на Българското опълчение – Известия на 
Националния военноисторически музей. т. ІІІ, с. 100 сл. (Apostolov, Sh. Snaryazhenie 
I obleklo na Bulgarskoto opulchenie. – Izvestiya na Nacionalniya voennoistoricheski 
muzey. t. 3, s. 100 sl.); Горанов, П., Петров, М., Д Саздов. Ролята на Русия в дър-
жавното устройство на Българското княжество. – Незабравим подвиг. София 1982, 
с. 48 сл. (Goranov, P. Petrov, D. Sazdov. Rolyata na Rusiya v dyrzhavnoto ustroystvo 
na Bulgarskoto knyazhestvo. – Nezabravim prdvig. Sofia 1982, s. 48 sl.) Прищеп, С. 
Болгарское ополчение в войне 1877 – 1878 гг. – Сержант, 2005, 4, с. 48 (Prishtep, S. 
Bolgarskoe opolchenie v voyne 1877-1878 gg. – Serzhant, 2005, 4, s. 48) и цит. лит.

5 Опитът на Ал. Екзарх да се самопредложи за княз среща категоричната съпро-
тива на П. Р. Славейков, М. Балабанов и други видни общественици в Учредителното 
събрание в Търново. Георгиев Б. Факти и личности от историята на Българското 
възрождане. Велико Търново, 2017, с. 151 (Georgiev, B. Fakti i lichnosti ot istoriyata 
na Bylgarskoto vyzrazhdane. Veliko Turnovo, 2017, s. 151.).
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останалите велики сили да одобрят руснак е слаба и затова се налага 
да бъде потърсен европеец, верен на руското императорско семейство. 
Вероятно в тази връзка младият Александър Батенберг (племенник на 
руската императрица) взема участие във войната6, като една от целите 
му е да се запознае с народа, който ще управлява. Първите впечатления 
от българската обстановка явно са повече негативни, което определя 
дългите колебания на младия аристократ през април 1879 г. да приеме 
ли високия избор, свързан с консултациите за възможностите за про-
мяна на Търновската конституция7. След като приема княжеския пост 
обаче Александър І рязко активизира дейността си с явната нагласа да 
се представи като европейски владетел. Това проличава най-ясно от 
поведението му при представянето пред султана и при първите контак-
ти с обикновените българи, сред които князът се движи пеш и почти 
без охрана8. Пристигането му в България и назначаването на първото 
правителство на практика слагат край на временното руско управление 
в княжеството. Започва период на самостоятелно развитие, белязан с 
усилия за изграждане на нови институции. В тази дейност се включват 
държавният глава и първите правителства, без разлика на политическа 
принадлежност. Те полагат големи грижи за повишаване боеспособ-
ността на българската армия, сформиране на стабилна полиция, ефек-
тивна финансова и данъчна система, всеобщо начално образование и 
модерна администрация. Младият княз се стреми да участва във всич-
ки мероприятия9. Дейността му е много активна, но в този аспект не 
трябва да се пропуска обстоятелството, че не малко от обязаностите 

6 Пешев, П. Историческите събития и деятели от навечерието на 
Освобождението ни до днес. С бележки за живота ми (чуто, видяно, преживя-
но). София, 1929 (фототипно издание, София, 1993), с. 159 (Peshev, P. Istoricheskite 
subitiya i deyateli ot navecherieto na Osvobozhdenieto ni do dnes. S belezhki za zhivota 
mi. Chuto, vidyano, prezhivyano. Sofia, 1993, s. 159); Палангурски, М. Държавно-
политическата система на България (1879 – 1919). Велико Търново 1995, с. 15 сл. 
(Palangurski, M. Durzhavno-politicheskata sistema na Bulgaria (1879 – 1919). Veliko 
Turnovo 1995, s. 15 sl.) и др.

7 Батенберг отговаря положително на телеграмата на руския император 
Александър ІІ с цяла седмица закъснение. Радев, С. Строителите на съвременна 
България. т. 1. София 1990 (оригинално издание София, 1911), 156–157 (Radev, S. 
Stroitelite na suvremenna Bulgaria. t. 1. Sofiya 1990, 156–157).

8 Радев, С. Цит. съч., 159–160, 164–168 и др. (Radev, S. Tsit. sach., 159–160, 
164–168 i dr.). Обикновените български граждани са допускани свободно и в двореца. 
Пак там, 175–176.

9 Той много бързо научава и български език. Пешев, П. цит. съч., с. 161 (Peshev, 
P. cit. such., s. 161).
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са му наложени от постановките на Търновската конституция10. Опис-
вайки обстановката от онова време, С. Радев обяснява динамиката в 
действията на монарха със „скуката” в българската столица11. Този ар-
гумент не може да бъде пренебрегнат, но към него трябва да прибавим 
усилията на Батенберг да „европеизира” държавата или поне столицата 
ѝ, както и да затвърди независимото от Високата порта положение на 
васалното княжество. Ето защо още на 19 юли 1879 г. с княжески указ 
са назначени първите български дипломатически агенти, а няколко дни 
по-късно митническата служба на княжеството получава правен ста-
тут12. Воден от убеждението, че железниците са по-важни от законите 
и училищата13, Батенберг участва и във водените с представителите на 
руските банкери Гинсбург и Поляков преговори за строеж на железо-
пътни линии в България, въпреки че защитата на българските интереси 
до известна степен го дискредитира сред руските управляващи среди14. 
С инициативата и подписа на княза се реализират и идеите за създаване 
на Държавно статистическо бюро, Сметна палата и държавна банка15, 
въвеждането на окръзи и околии на мястото на губерниите от руски 
тип16 и пр. Заедно с водещите политически фигури, първият монарх 
в новата българска история се стреми да настани основните държав-
ни ведомства в подходящи сгради, въпреки че зад „европейските про-
зорци” цари типична ориентало-балканска чиновническа атмосфера с 
много политически коментари, злоупотреби и слаба административна 
дейност, шокиращи организирания и възпитан немец17.

10 Георгиев, В., Трифонов, С. История на българите 1878 – 1944 в документи. 
т. 1. ч. 1. София 1994, 40–41. 43, 47, 49–51 (Georgiev, V., Trifonov, S. Istoriya na bulgarite 
1878–1944 v dokumenti. t. 1, ch. 1. Sofia, 1994, s. 40–41, 43, 47, 49–51). Вж. и Петков, П. 
Преди сто и повече години, с. 75 (Petkov, P. Predi 100 I poveche godini, s. 75).

11 Радев, С. Цит. съч., с. 176 (Radev, S. Tsit. sach., s. 176).
12 Държавен вестник, бр. 1 от 28 юли 1879. Вж. и История на България. БАН. 

т. 7, София 1991, с. 103 (Istoria na Bulgaria. BAN. t. 7. S. 1991, s. 103); Радев, С. Цит. 
съч., 174–175 (Radev, S. Tsit. sach., 174–175).

13 Иречек, К. Български дневник 1879 – 1884. София, 1930, с. 27 (Irechek, K. 
Bulgarski dnevnik 1879 – 1884. Sofia, 1930, s. 27).

14 Радев, С. Цит. съч., 177–178 (Radev, S. Tsit. sach, 177–178).
15 Пантев, А., Б. Гаврилов. 100-те най-влиятелни българи в нашата история. 

София, 2003, с. 106 (Pantev, A., Gavrilov, B. 100-te nay-vliyatelni bulgari v nashata 
istoriya. Sofia, 2003, s. 106|). Други автори обаче сочат като създател на Българската 
народна банка княз Александър Дондуков-Корсаков. Пешев, П. цит. съч., с.121 
(Peshev, P. Tsit. sach., s. 121).

16 Държавен вестник, бр. 55 от 5 юли 1880 (Darzhaven vestnik, br. 55 ot 5 iuli 1880).
17 Пешев, П. Цит. съч., 16–162 (Peshev, P. Tsit. sach., 161–162); Радев, С. Цит. 

съч., с. 170 сл., 178 сл. (Radev, S. Tsit. sach., s. 170 sl., 178 sl.).
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Дворецът обръща особено голямо внимание на току що сфор-
мираната армия, оборудвана изцяло с руско оръжие, облекло и снаря-
жение18. Образован и възпитан като аристократ и професионален вое-
нен19, 22-годишния княз отделя не малка част от времето си на войската 
и офицерите. През пролетта на 1879 г., непосредствено след избора си, 
Батенберг формира своя свита, включваща барон Ридезел (бъдещ мар-
шал на двореца), флигел адютантите полковник Шепелев, ротмистър 
Корвин-Вирсбитски, подпоручик Агура и подпоручик Увалиев, и се-
кретарите Менгес и д-р К. Стоилов20. По-късно към тях се присъеди-
няват още цивилни и военни. В разглеждания период на българското 
общество му предстои да извърви дълъг и труден път от Ориента до 
постепенната европеизация (разбира се в балкански вариант, Б. Г.). В 
тази връзка армията е една от най-масовите институции, необходима за 
по-бързата еволюция на българина в европейския свят. Пълната унифи-
кация на облеклото на служителите в нея е важен фактор за повишава-
не на политическата култура, защото засилва чувството за пълноправна 
принадлежност към една по-голяма общност и увереността, че родни-
те въоръжени сили ще съумеят да защитят българите в родината и зад 
граница. Не случайно точно в годините до Съединението се извършват 
някои важни преобразувания, като разделяне на военните сили на Кня-
жеството на три корпуса (1879 г.), създаване на военен флот (1879 г.), 
въвеждане на полкова организация (1884 г.) и др.21. Под егидата на дво-
реца се обръща сериозно внимание и на символите. В близките години 
в обмундирането на пехотата са направени няколко промени, свързани 
с необходимостта да се подчертаве държавната самостоятелност. През 
1881 г. мундирът в пехотата започва да се закопчава с метални копчета 

18 Нейна основа стават осемте опълченски дружини в княжеството, към които 
през май и юли 1878 г. се присъединяват първите два набора. История на България. 
БАН, т. 7. София 1991, с. 29 (Istoria na Bulgaria. BAN. t. 7. S. 1991, s. 29). Първоначално 
тя се нарича „Българска земска войска”. Василев, В. и др. Българската армия 1877 – 
1919. София 1988, 29–30 (Vasilev, V. i dr. Bulgarskata armiya 1877 – 1919. Sofia, 1988, 
29–30). За оборудването Вж. още Пешев, П. Цит. съч., с. 121 (Peshev, P. Tsit. sach., s. 
121);. Въчков, А. Сръбско-българската война – 1885 г. София, 2000, с. 15 (Vuchkov, 
A. Srubsko-bulgarskata voyna – 1885 g. Sofiya, 2000, s. 15); и цит. лит.

19 Пантев, А., Гаврилов, Б. Цит. съч., с. 104 сл. (Pantev, A., Gavrilov, B. Tsit. 
sach., s. 104 sl.).

20 Радев, С. Цит. съч., 157–159 (Radev, S. Tsit. sach., 157–159).
21 За цялостното развитие на армията Вж. Василев, В. и др., Цит. съч., с. 40 сл. 

(Vasilev, V. i dr. Tsit. sach., s. 40 sl.); Съединението 1885. Енциклопедичен справочник. 
София, 1985, с. 57 сл. (Suedinenieto 1885. Enciklopedichen spravochnik. Sofia, 1985, s. 
57 sl.) и др.
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и гайтани22 – типичен национален символ, стимулиращ родното произ-
водство. Тук стремежът към обвързване издръжката на армията с мест-
ното производство е повече от явен. Неговият естествен завършек е 
„Законът за развитие на народната ни малка индустрия”, приет през 
1883 г. (времето на „пълномощията”, Б. Г.), задължаващ униформено 
облекло на войниците, стражарите и някои категории чиновници да се 
изработва само от материали родно производство23.

Част от „задачите”, които Александър Батенберг си самовъзлага 
е да се превърне в обичан от народа владетел, като същевременно ор-
ганизира бляскав антураж, подобен на този в централноевропейските 
дворове. По онова време София е далече от представите за модерен 
европейски град. Бившият конак, превърнат набързо в княжески дво-
рец, оборудван с мебели „втора ръка”, по думите на съвременицте също 
таи „големи неудобства“, подсилени от пълното невежество на част от 
посетителите24. Не е особено разнообразен и „светският живот”25. При 
това положение грижите за армията стават една от допирните точки 
в отношенията на княза с поданиците, за което спомага „страстта” на 
Батенберг към военното дело.

В съответствие с европейската практика, веднага след встъпва-
нето си в длъжност Александър І си самовъзлага с указ шефството над 
Първа софийска дружина, Първа конна сотня и Първа пехотна софий-
ска батарея. По този начин князът оглавява няколко войскови подразде-
ления, които по-късно се превръщат в гвардейските части. Те получа-
ват униформа със специфични символи – пагони с щамповани вензел и 
княжеска корона, копчета с лъв с корона, и др. Променени са и имената 
на подразделенията – напр. Първа конна сотня става „Собствен конвой 

22 Централен военен архив (по-нататък ЦВА), ф. 1, оп. 5, а. е. 261. Опирайки 
се на кантовете на войниците и подофицерите, които също са гайтанени, Въчков, А. 
Цит. съч., с. 19 (Vuchkov, A. Tsit. sach., s. 19) смята, че този модел е повлиян от бъл-
гарския национален костюм. Други автори го определят като руска заемка. Леонов, 
О., Улянов, И. Регулярная пехота 1855 – 1918 г. Москва, 1998, с. 28 (Leonov, O., 
Ulyanov, I. Regulyarnaya pehota 1855 – 1918. Moskva, 1998, s. 28); Введенский, Г. 
Армейских будней летописец. Художник А. И. Гебенс (1819 – 1888). Санкт-Петербург 
2006, с. 17, 106 (Vvedenskiy, G. Armeyskih budney letopisec. Hudozhnik A. I. Gebens 
(1819 – 1888). Sankt-Peterburg 2006, s. 17, 106).

23 Цанкова,, Д., Близнаков, И. Българската военна униформа (1878 – 1885 г.), 
с. 53 (Cankova, D., Bliznakov, I. Bulgarskata voenna uniforma (1878 – 1885 g.), s. 53).

24 Радев, С. Цит. съч., 175–177 (Radev, S. Tsit. sach., 175–177). Напр. се налага 
да се свали едно от огледалата на стълбището в двореца, защото пристигащите селяни 
непрекъснато се блъскат в него. Вж. и 249–250.

25 Иречек, К. Цит. съч., с. 103 сл. (Irechek, K. Tsit. sach., s. 103 sl.).
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на Негово Величество26, а командирът ѝ поручик Александър Мосолов 
е назначен за адютант на монарха. Този интелигентен и отговорен руски 
офицер оставя мемоари, публикувани на български език през 1936 г. 
От тях стават известни много подробности, свързани със замислите и 
действията на младия княз за подобряване състоянието на българската 
армия. В началото на септември 1879 г. Александър І и Мосолов про-
ектират нова униформа за конвоя. Основната идея е тя да е оригинална 
и да подчертава националния характер на подразделението и незави-
симия характер на държавата. Стопанските възможности на България 
по това време са силно ограничени и някои проектирани варианти от-
падат като много скъпи. Предпочитанията на княза обаче категорично 
клонят към форма „хусарски тип”, която в крайна сметка се налага. В 
търсене на подходящ за българските условия цветови вариант, се ре-
шава куртката да бъде тъмночервена с малинов оттенък, панталоните 
тип френски тюркоаз, а бричовете – обикновенни, кавалерийски сини, 
със сребърни галуни (ширити) и сребърни жгути (хусарски ширити, 
Б. Г.). Калпакът се проектира по български образец от сива овча кожа, 
с орлово перо под кокардата. Всекидневната форма е синя, с отворена 
права яка, обшита със сребърен шнур. Князът обсъжда и най-малките 
подробности, и запознава с проекта военния министър ген. П. Парен-
сов. В Берлин и Петербург са поръчани по два прототипа по мерки на 
българския офицер Петрунов. След получаването им те са утвърдени 
без промяна и започва масово производство в София27.

Униформата на конвоя е утвърдена окончателно през 1883 г..Калпа-
кът е изработен по княжеския проект, като до посочената година кокар-
дата е руски осмоконечен кръст, а след нея се налага „Александровската 
звезда”28. Над звездата е прикрепена елипсовидна кокарда с национал-
ните цветове, на която се забожда орлово перо. Куртката е украсена със 
седем сребърни жгути, закопчани с продълговати копчета „хусарска кос-
тилка”. Пагоните са „плетени”, а на яката и обшлагите е нашит сребърен 
ширит. Към мундира се носи и красив сърмен колан с пискюли. Панта-

26 ЦВА, ф. 1, оп. I, а.е. 33, с. 210 (CVA, f. 1, op. I, a.e. 33, s. 210).
27 Мосолов, А. България 1878 – 1883. Спомени. София, 1936, с. 44 (Mosolovm 

A. Bulgaria 1878 – 1883. Spomeni. Sofia 1936, s. 44).
28 Не е изключено създаването на последната да е свързано с края на „режи-

ма на пълномощията”, разграничил рязко позициите на Батенберг от официал-
на Русия. За него вж. Димитров, И. Князът, конституцията и народът, с. 41 сл. 
(Dimitrov, I. Knyazut, konstituciyata i narodut, s. 41 sl.); Стоянов, И. Либералната пар-
тия в Княжество България, с. 174 сл. (Stoyanov, I. Liberalnata partiya v Knyazhestvo 
Bulgaria, s. 174 sl.) и цит. лит.
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лонът първоначално е широк (тип шаровари), а по-късно става тесен по 
крака на гвардееца. Дежурната форма е със сходна кройка, но с по-слабо 
ошнуряване и само пет реда жгути. Към нея се използва стандартна фу-
ражка. Шинелът е „пехотен тип”, украсен със сребърни копчета, вензели 
под формата на буквата А (първата буква от името на княза) и тъмно-
червени пагони и петлици. Ботушите са ниски, украсени със сребърен 
ширит, метална розетка и шпори. Освен огнестрелното си оръжие, всеки 
гвардеец е въоръжен и със сабя в метална ножница29.

Изработени с активното участие на княз Александър І унифор-
мите на първите гвардейци постигат поставената цел и придобиват 
практичен и същевременно възможно най-бляскав вид. Доказателство 
за това е уникалната им „издържливост”. Създадени преди повече от 
130 години, те, с малки изменения (след обявяването на България за 
република през 1946 г. се премахват монархическите символи, Б. Г.), 
преживяват социалистическия период, а през 2005 г. са възстановени 
до голяма степен в първоначалния си вид. Това показва колко сериозно 
са се отнасяли към работата си първите им създатели.

Привързаността на първия български княз към офицерството, 
според С. Радев, в крайна сметка води до нарушаване на етикета и упа-
дък на владетелския престиж30. Въпреки това не можем да подминем 
динамиката, с която Батенберг участва в изграждането на армията.

Една от основните задачи, които стоят пред младата българска 
държава е създаването на български команден състав на армията. Лип-
сата на българско офицерство се компенсира само частично с наличие-
то на руски офицери „инструктори” на българската войска. За да се 
запълни сериозната празнина, още през лятото на 1878 г. деветнадесет 
български подофицери от Опълчението са произведени в офицерско 
звание. Заедно с това в Пловдив е сформирана „Команда на волноопре-
деляющите се”, която поставя основата на бъдещото военно училище. 
През ноември с. г., вследствие на влизането в сила на Берлинския дого-
вор, тази институция е преместена в София и организирана като типич-
но военно учебно заведение от руски юнкерски тип31.

29 Мосолов, А. Цит. съч., с. 48 сл. (Mosolov, A. Tsit. sach., s. 48 sl.).
30 Радев, С. Цит. съч., с. 175 (Radev, S. Tsit. sach., s. 175).
31 Воробева, А., Пархаев, О. Росийскийские юнкера (1864 –1917). – В: История 

военных училищ. Москва, 2002, с. 176 (Vorobeva, A., Parhaev, O. Rossiyskie yunkera 
(1864 – 1917). – Istoriya voennyh uchilitsh. Moskva, 2002, s. 176). Вж. и Военното 
училище от основаването му до днес 1878 – 1934 г. София 1934, с. 28 сл. (Voennoto 
uchilitshe ot osnovavaneto mu do dnes 1878 – 1934 g. Sofia 1934, s. 28 sl.).
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Александър І обръща изключително сериозно внимание на на-
ционалния офицерски състав. Той следи развитието на военното учи-
лище и кадрите в него, като се стреми да създава условия за пълно 
приобщаване на армейското командване към националните идеали. В 
тази връзка, по инициатива на княза, се налагат промени в юнкерските 
униформи и символи. Първоначално те почти не се различават от тези 
на пехотата от Опълчението. С встъпването на Александър І в длъж-
ност веднага са извършени сериозни промени, демонстриращи нацио-
налния характер на армията и привързаността и към короната32. Най-
напред, със специална заповед е променена униформата на офицерите 
от Генералния щаб. В съответствие с европейските традиции тя става 
много по-пищна. Целта е да се подчертае самостоятелността и неза-
висимостта на българското армейско командване от всякакви външни 
сили и най-вече тези в Османската империя. Без да се спираме в под-
робности, ще посочим няколко външни промени. Калпакът става бял с 
черно кадифено дъно, сребърни галуни и сребърен кръст, а мундирът е 
тъмнозелен, извезан със сребърни конци, с два реда сребърни копчета с 
българския лъв с корона. Особени изменения търпи парадната унифор-
ма. Тя включва черен панталон с генералски лампази, шарф (сърмен 
пояс с пискюли, Б. Г.) и ботуши до коляното с шпори. Пагоните са по 
руски образец, но вече с български символ – метална княжеска корона. 
„Султанът” (украса от пера или конска опашка, Б. Г.) на калпака също 
ясно визира българския дух. Целта на първия княз е да повдигне колко-
то може повече престижа на висшите български офицери в обществото 
и по този начин да стимулира подготовката им за голямата мисия, която 
им предстои да извършат – бъдещото национално обединение. Полагат 
се и големи грижи (не без намесата на Александър І) за вноса на плато-
ве и по-евтиното изработване на офицерските униформи33.

В съответствие с внесените от Батенберг промени, униформата 
на юнкерите също „получава” княжески символи – бял кожен колан с 
позлатена медна тока, с княжеска корона върху лъчи, оградена с дъбови 
клонки и лавров венец. Тенденцията е офицерите да получат подоба-

32 Сведения за много от промените черпим от работите на полския художник 
и журналист А. Пиотровски, кореспондент по време на Сръбско-Българската вой-
на. Димитров, Д. Сръбско-българската война 1885 г. в творчеството на Антони 
Пионтровски. – Военноисторически сборник, 1986, 3 (Dimitrov, D. Srubsko-
bulgarskata voyna 1885 g. V tvorchestvoto na Antoni Piontrovski. – Voennoistoricheski 
sbornik, 1986, 3).

33 Български алманах. София 1895, с. 157 сл., 236 сл. (Bulgarski almanah. Sofia 
1785, s. 157 sl., 236 sl.).
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ващ обществен статут, като се има предвид целите, която им предстоят 
и с които повечето от тях се справят с чест.

Въпреки наличието на много успехи, участието на Александър 
Батенберг в държавнотворната дейност не винаги е положително и 
ефективно. Млад и без управленски опит, князът още с пристигането си 
се включва в политическите борби, което до голяма степен оказва от-
рицателно въздействие върху действията му. Вземането на „страна” му 
създава много противници сред либералите от самото начало34. Основ-
ните критики вървят по линията, че с неговото активно участие времен-
но спира действието на Търновската конституция35. Без да игнорираме 
изключителното значение на станалото за разрастването на партизан-
ските борби и понижаважето на политическата култура на българите, 
тук няма да засягаме този важен проблем36, а ще се спрем на някои 
„по-дребни” отрицателни явления. На рърво място трябва да посочим, 
че прилагането на редица готови европейски образци в съдебната, фи-
нансовата и други системи се оказва не особено подходящо за българ-
ските условия37. Освен това следва да отчетем необоснованото финан-
сово натоварване на държавата. В страна като Княжество България от 
първата половина на 80-те години на ХІХ век, където националната 
банка притежава едва два милиона лева, а данъците в голям процент 
се събират като „недобори”, е съвършено недопустимо назначаването 
(в държавния съвет, проектирания сенат и пр.38) на няколко десетки по-

34 Радев, С. Цит. съч., с. 193 сл. (Radev, S. Tsit. sach., s. 193); Стоянов, И. 
Либералната партия в Княжество България, с. 39 сл. (Stoyanov, I. Liberalnata 
partiya v Knyazhestvo Bulgaria, s. 39 sl.) и цит. лит.

35 Стоянов, И. Либералната партия в Княжество България, с. 70 сл. (Stoyanov, 
I. Liberalnata partiya v Knyazhestvo Bulgaria, s. 70 sl.) и цит. лит. Вж. и Георгиев, Б. 
Миражът за „Велика България“, 35–39 (Georgiev, B. Mirazhut za „Velika Bulgaria”, 35–39.

36 Поради ограничения обем, по-долу няма да се спираме на проблема за ха-
рактера на преврата от 1881 г. За него Вж. Димитров, И. Кназът, конституцията и 
народът, с. 117 сл. (Dimitrov, I. Knyazut, konstituciyata i narodut, s. 117 sl.); Тодорова, 
Ц. Отново за „Преврата” през 1881 г., с. 8 сл. (Todorova, Tsh, Otnovo za „Prevrata” 
prez 1881 g., s. 8 sl.); Стоянов, И. Либералната партия в Княжество България, с. 70 
сл. (Stoyanov, I. Liberalnata partiya v Knyazhestvo Bulgaria, s. 70 sl.) и цит. лит.

37 Станев, Н. Най-нова история на България (1878 – 1912), кн. 1. От 
Освобождението до Балканската война. София, 1925, с. 27 (Stanev, N. Nay-nova 
istoriya na Bulgaria (1878 – 1912). Kn. 1. Ot Osvobozhdenieto do Balkanskata voyna. 
Sofia, 1925, s. 27).

38 За тях Вж. Държавен вестник, бр. 67 от 16 септ. 1881 (Darzhaven vestnik, br. 
67 ot 16 sept. 1881). Георгиев, Б. Преди 110 години, 135–137 (Georgiev, B. Predi 110 
godini, 135–137).

Някои аспекти, свързани с участието на княз Александър І Батенберг...
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литически „специалисти”. На трето място с Указ No 404 през 1881 г. се 
създават специални военни съдилища, чиято работа до известна степен 
разстройва дотогавашната дейност на съдебната система39. Допускат се 
и някои парадокси в работата на централната държавна администрация 
като наличието на министерски съвет без министър-председател40 и др.

Вследствие на някои необмислени действия на княза, свързано с 
политизирането и идеологизирането на отношенията с руското импе-
раторско семейство, се влошават отношенията с официална Русия, На 
пръв поглед те нямат пряка връзка с изграждането на вътрешните дър-
жавни институции. Следва да отчетем обаче, че в посочения период по-
голямата част от офицерите в българската армия са руски специалис ти. 
Отзоваването им през 1885 г. създава сериозни проблеми във войската, 
преодоляни с изключителен героизъм от страна на обикновените хора. 
Не на последно място следва да споменем и утвърждаването (с което 
актът получава законна сила, Б. Г.) на „Временните правила” за дей-
настта на православната църква, обявени като нарушение на Търнов-
ската конституция41

* * *

Царуването на княз Александър І е повратно за българската нация 
време – епоха, белязана най-вече с тенденцията на съзиданието. Още с 
идването си в страната хесенският принц се превръща в символ на ней-
ните независимост и просперитет. Така, получавайки в аванс обичта на 
народа, Батенберг през цялото си царуване се стреми да бъде почтен 
към поданиците си и да оправдае високото доверие. С негова помощ 
или съдействие са създадени много държавни институции и са утвър-
дени символите на най-младата по това време държава в Европа. Дво-
рецът дава своя принос и в утвърждаването на външнополитическата 
самостоятелност на държавата, модернизирането на градския живот, 
създаване на „собствен стил“ на армията и пр. Въпреки липсата на пря-
ко участие в подготовката на високата цел, следва да споменем и че по 

39 Алманах на Българската конституция. Пловдив 1911, 488–489 (Almanah na 
Bulgarskata konstituciya. Plovdiv 1911, 488–489).

40 Българските държавни институции 1879 – 1986. Енциклопедичен спра-
вочник. съст. Методиев, В., Стоянов, Л. София 1987, с. 310 (Bulgarskite durzhavmi 
institucii. Enciklopedichen spravochnik 1879 – 1986. syst. Metodiev, V., Stoyanov, L. 
Sofia 1987, s. 310).

41 Петков, П. Преди сто и повече години, с. 209 (Petkov, P. Predi sto I poveche 
godini, s. 209).

Бисер Георгиев 
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времето на Батенберг се извършва съединението на Княжество Бълга-
рия с Източна Румелия, а присъствието му сред войниците по време на 
Сръбско-Българската война изиграва своята роля за повдигане на духа 
и победата на българските въоръжени сили. Батенберг запазва любовта 
към България и след напускането на престола и страната, което личи 
най-малко от имената на децата му и желанието да бъде погребан на 
българска земя.

Слабите стопански ресурси, на страната не позволяват много от 
идеите на първия княз да бъдат доведени докрай, но той остава трай-
на следа в новата българска история. Грешките, които допуска в пове-
чето случаи имат обективен характер и се дължат на консервативно-
то му възпитание и липсата на управленски опит, които ентусиазмът 
и работоспособността не успяват да компенсират. Към това следва да 
прибавим преклонението пред авторитета на руското императорско се-
мейство, което в крайна сметка се оказва фатално за оставането му на 
престола. Все пак, въпреки някои негативи, натрупани от политически 
грешки, трябва да отчетем, че обикновените българи обичат своя първи 
княз много повече от следващите владетели.

РЕЗЮМЕ

Настоящата статия разглежда проблема за дейността на княз 
Александър І в Българии по отношение на създаването на основните 
държавни институции в страната. Този въпрос е от съществено зна-
чение за цялостното отразяване на новоформиращата се администра-
тивна структура и е тясно свързан с принципите на функциониране на 
политическия живот. Основната теза на автора е активното участие на 
младия български монарх в политическите борби и в структурите на 
държавния механизъм. Вниманието на анализа е съсредоточено умиш-
лено на позитивните действия на държавния глава, защото отрицател-
ните резултати от неговото участие в политиката вече неоднократно са 
били предмет на научнни изследвания. В статията авторът се опитва 
да очертае по-точно следата, която Батенберг оставя в новата българ-
ска история. Акцентът е поставен на дейността на хесенския принц по 
отношение на армията и офицерството, защото там той се намесва най-
активно. За написването на статията е използван обобщен и новооткрит 
изворов материал и в същото време са отчетени постиженията на съ-
временната историческа наука.

Някои аспекти, свързани с участието на княз Александър І Батенберг...
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РЕЗЮМЕ

Настоящая статья рассматривает проблему о действиях князя 
Александра І в Българии по отношению созидании основных государ-
ственных институций в стране. Этот вопрос имеет существенное от-
ношение для полного отражения новой формирующейся администра-
тивной структуры и тесно связан с принципами функционирования по-
литической жизни. Основная теза автора – активное участие молодого 
болгарского монарха в политической борьбы и в структурировании 
государственного механизма. Внимание нашего анализа умышленно 
останавливается на позитивные действия державной главы, потому что 
отрицательные результаты его участия в политике уже неоднократно 
были предметом научных исследований. В статье автор попробовал бо-
лее точно начертить след, которой Батенберг оставил в новой болгар-
ской истории. Акцент поставлен на деятельность хесенского принца по 
отношении армии и офицерства, потому что там он вмешивался самым 
активным образом. Для изготовления статьи использован обобщенный 
и новооткрытый истоковый материал, а в тоже время соблюдаются и 
достижения современной исторической науки.

Бисер Георгиев 
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ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ  
НА НИКОЛА МУШАНОВ  

(1903 – 1907 г.)
Тодор Ст. Тодоров

THE PARTY-POLITICAL ACTIVITY  
OF NIKOLA MUSHANOV  

(1903 – 1907)
Todor St. Todorov

This paper explores the political and political activities of the Bulgarian politician 
Nikola Mushanov during the period 1903 – 1907. This is the time when he became one of the 
leaders of the Democratic Party during the period of its ideological and organizational crisis.

Никола Мушанов е роден през 1872 г. в град Дряново. Завършва 
висше юридическо образование във Франция през 1893 г. Той е извес-
тен български политик, достигнал високи държавни постове – минис-
тър-председател, министър в няколко кабинета, депутат, водач на Де-
мократическата партия и пр. Принадлежи към по-младата генерация 
български държавни дейци, които се включват в обществения живот в 
края на ХІХ век1. 

До настоящия момент дългата обществена кариера на Муша-
нов е била само частично проучвана в историческата наука. За богата 
му и разнообразна дейност се споменава рядко, предимно в публи-
кации, посветени на времето, когато Демократическата партия е на 
власт (1908-1911, 1918-1919, 1931-1934 и 1944 г.)2, като оценките са 

1 За личния живот, образованието и юридическата кариера на Н. Мушанов Вж. 
по-подр. Todorov, T. St. The beginning of the political career of Nikola Mushanov. – 
Studia Academica Sumenensia. Phd Supplementum. Vol 3. Shumen 2016, 62–74 и цит. лит.

2 Косев, Д. Външната политика на България при правителството на Андрей 
Ляпчев 1926 – 1931. София, 1995 (Kosev, D. Vunshnata politika na Bulgaria pri pravitelstvoto 
na Andrej Lyapchev 1926 – 1931. Sofia, 1995); Куманов, М. Александър Малинов – позна-
тият и непознатият. София, 1993 (Kumanov, M. Aleksandyr Malinov – poznatiyatiyat 
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предимно в негативна светлина3. Особено слабо е засегната партий-
но-политическата работа на младия Мушанов – в годините, когато 
той се утвърждава като водещ политик и общественик и се издига в 
йерархията на своята партия. Това е периода от пролетта на 1903 до 
края на 1907 г. Формално той почти съвпада с времето, когато На-
роднолибералната партия е на власт, но за избора му влияят други 
фактори. След смъртта на П. Каравелов Демократическата партия 
изпада в сериозна криза, която завършва с отцепването на „младите 
демократи” (бъдещите радикали) от нея4. Н. Мушанов взема активно 

I nepoznatiyatiyat. Sofia, 1993); Кожухаров, К. Петко Каравелов. Историческа 
хроника за него и неговото време. София, 1968 (Kovuharov, K. Petko Karavelov. 
Istoricheska hronika za nego I negovoto vreme. Sofia, 1968); Наумов, Г. Създаването на 
Народния блок и идването му на власт през юни 1931 г. – Годишник на Софийския 
университет – Идеологически катедри, 1967, т. 59, 93–180 (Naumov, G. Suzdavaneto 
na narodniya blok I idvaneto mu na vlast prez yuni 1931 g. – Godishnik na Sofijskiya 
universitet – Ideologicheski katedri, 1967, t. 59, 93–180); същият, Антикризисната за-
конодателна дейност на Народния блок (1931 – 1934 г.). – Исторически преглед, 1973, 
6, 53–67 (Antikrizisnata zakonodatelna dejnost na Narodniya blok (1931 – 1934 g.) – 
Istoricheski pregled, 1973, 6, 53–67); Стоянова, Р. Обществено-политическите възгледи 
на Демократическата партия (1931 – 1934 г.). – Исторически преглед, 1989, 11, 37–53 
(Stoyanova, R. Obshtestveno-politicheskite vuzgledi na Demokraticheskata partiya (1931 – 
1934 g.) – Istoricheski pregled, 1989, 11, 37–53); Огнянов, Л. Държавно-политическата 
система в България 1944 – 1948. София, 1993 (Ognyanov, L. Durzavno-politicheskata 
sistema v Bulgaria 1944 – 1948. Sofia, 1993) и др.

3 Василев, В. За главните фактори на индустриалния подем през периода 
на временната и частична стабилизация на капитализма в България (1925 – 1929). – 
Известия на Института за история, 1962, 11, 83–102 (Vasilev, V. Za glavnite faktori na 
industrialniya podem prez perioda na vremennata I chastichna stabilizaciya na kapitalizma v 
Bulgaria (1925 – 1929). – Izvestiya na Instituta za istoriya, 1962, 11, 83–102); Радулов, Ст. 
Създаването на Демократическия сговор (юни – август 1923 г.). – Научни трудове на 
Академията за обществени науки и социално управление (АОНСУ), 1974, 64 (Radulov, 
St. Suzdavaneto na Demokraticheskiya sgovor (yuni – avgust 1923 g.). – Nauchni trudove 
na Akademiyata za obshtestveni nauki I socialno upravlenie (AONSU), 1974, 64); същи-
ят, Демократическият сговор по време на Цанковия режим (1923 – 1925 г.). – Научни 
трудове на АОНСУ, 1976, 79 (Demokraticheskiyat sgovor po vreme na Tshankoviya revim 
(1923 – 1925 g.) – Nauchni trudove na AONSU. 1976, 79) и др. Изключение правят трудо-
вете на Гиргинов, Ал. Борбата против личния режим и неговите крепители. – Принос 
към политическата история на България. ч. 1. Управлението на Демократическата 
партия от 1908 до 1911 г. София, 1922 (Girginov, Al. Borbata protiv lichniya rezim I 
negovite krepiteli. – Prinos kum politicheskata istoria na Bulgaria. Ch. 1. Upravlenieto na 
Demokraticheskata partiya ot 1908 do 1911 g. Sofia, 1922); същият, Кабинетът Малинов-
Костурков в 1918 г. С. 1922 (Kabinetyt Malinov-Kosturkov 1918 g. S. 1922).

4 По този въпрос Вж. Стефанов, Хр. Българската радикалдемократическа пар-
тия 1905 – 1949. София, 1984, с. 12 сл. (Stefanov, Hr. Bulgarskata radikaldemokraticheska 
partiya 1905 – 1949. Sofia, 1984, s. 12 sl.)

Тодор Ст. Тодоров
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участие в бурните събития, заставайки на страната на „старите демо-
крати”.

Настоящата статия е написана върху основата на богат и разно-
образен документален материал, по-голямата част от който е новоиз-
влечена архивна информация. Използвани са преди всичко документи, 
които ни оставя самият Мушанов. Най-важен сред тях е неговият днев-
ник, запазен в Централния държавен архив в София5. Не са подминати 
и спомените на неговите съвременници – Ал. Малинов, Гр. Чешмеджи-
ев, Д. Казасов, П. Пешев, Т. Влайков и др.6, както и материалите в по-
литическата преса и стенографските дневници на народното събрание.

* * *

1902 г. е много успешна за Никола Мушанов. През нея той става 
за първи път депутат, премества се да живее временно в столицата и 
намира място в ръководството на Демократическата партия. Подобна 
шеметна кариера младият юрист едва ли е очаквал няколко години пре-
ди това, но по-голямата част от съпартийците му все още не го считат 
за национален лидер. Междувременно, в началото на 1903 г. здраво-
словното състояние на П. Каравелов силно се влошава. През януари 
с. г. водачът на демократите взема решение да отиде да се лекува в чуж-
бина. Преди да замине свиква членовете на централното бюро в дома 
си и след като ги уведомява, че заминава, предлага за свой временен 
заместник Ал. Малинов. Оказва се, че решението е закъсняло и два дни 
по-късно, на 6 февруари 1903 г., Каравелов неочаквано умира. Смъртта 
му изправя централното бюро пред сложна ситуация. Налага се да бъде 

5 ЦДА, ф. 1303к, оп. 1, а. е. 1, тетр. І, л. 1-61, тетр. ІІ, л. 1-60, тетр. ІІІ, л. 1-60, 
тетр. ІV, л. 1-60, тетр. V, л. 1-61; а. е. 2, тетр. VІ, л. 2-61 и др. Част от дневника, която 
не засяга разглеждания тук период, е публикувана в Мушанов, Н. Спомени. Дневник. 
съст. Куманов, М., Нончева, Е. София, 1992 (Mushanov, N. Spomeni. Dnevnik. sust. 
Kumanov, M., Noncheva, E. Sofia, 1922).

6 Влайков, Т. Съчинения. т. V. ч. 2. Политически живот у нас. Статии и бе-
лежки. София, 1930 (Vlaykov,T. Politicheski zhivot u nas. Statii I belezhki. Sofia, 1930); 
Малинов, Ал. Странички от новата ни политическа история. С. 1993 (Malinov, 
Al. Stranichki ot novata ni politicheska istoriya. S. 1993); Пешев, П. Историческите 
събития и деятели от навечерието на Освобождението ни до днес. С бележки за 
живота ми. Чуто, видяно, преживяно. София, 1993 (Peshev, P. Istoricheskite subitiya 
i deyateli ot navecherieto na Osvobozhdenieto ni do dnes. S belezhki za zhivota mi. Chuto, 
vidyano, prezhivyano. Sofia, 1993); Секулов, Б. Нашите правителства и министри от 
Освобождението ни до днес. София, 1911 (Sekulov, B. Nashite pravitelstva I ministry 
ot Osvibozhdenieto ni do dnes. Sofia, 1911); Чешмеджиев, Гр. Политически спомени. 
София, 1988 (Cheshmedzhiev, Gr. Politicheski spomeni. Sofia, 1988) и др.

Партийно-политическата дейност на Никола Мушанов (1903 – 1907 г.)
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избрано ново временно ръководство. То е сформирано непосредстве-
но след погребението на големия държавник. Съгласно последната му 
воля, начело на партията застава Ал. Малинов, а в състава на „времен-
ния съвет” са включени В. Милев, Кр. Мирски, М. Такев, Н. Кънев, Т. 
Кръстев, Т. Николов, Хр. Славейков, А. Ляпчев и не на последно мяс-
то – Н. Мушанов7. От този момент от лице, фигуриращо в обкръжение-
то на основателя на Демократическата партия, Мушанов става близък 
приятел на новия партиен лидер, сътрудничеството с когото продължа-
ва до смъртта на последния през март 1938 г.

Временият съвет поема функциите на централно ръководство. 
Формално това би следвало да продължи до избирането на ново цен-
трално бюро, което се предвижда да стане скоро след изтичане на 
40-дневния партиен траур. Непредвидени обстоятелства, свързани с 
падането на прогресивнолибералите от власт и поемането и от стам-
боловистите, Илинденско-Преображенското въстание, изборите за 
Тринадесето народно събрание и последвалите събития попречват за 
изпълнението на тази задача в предвидения срок. Решаването и се про-
точва до декември 1903 г., когато се свиква следващият, трети по ред, 
събор на партията8.

Смъртта на П. Каравелов създава много вътрешнопартийни про-
блеми, защото въпреки изричното посочване на Ал. Малинов като време-
нен водач на демократите, въпросът за лидерството остава открит. Няма 
единство и сред парламентарната група, където депутатите от Демокра-
тическата партия („млади” и „стари”) действат повече по съвест, откол-
кото по предварително одобрена стратегия. Н. Мушанов се възползва от 
това и става още по-активен. Обстоятелствата през пролетта на 1903 г. 
вече са различни. Спречкванията между Фердинанд и министрите ста-
ват почти постоянно явление в обществения живот, вследствие на което 
обществеността очаква буквално всеки момент прогресивнолибералите 
да паднат от власт9. Това е основната причина дряновският депутат да се 
държи крайно подозрително към всички предложения на управляващи-
те, да задава неудобни въпроси и прави забележки.

7 Куманов, М. Александър Малинов – познатият и непознатият, с. 18 
(Kumanov, M. Aleksandyr Malinov – poznatiyatiyat I nepoznatiyatiyat, s. 18).

8 Пряпорец, бр. 63 от 10 дек. 1903 (Pryaporets, br. 63 ot 10 dek. 1903).
9 Живков, Св. Прогресивнолибералната партия в България: С Русия по-

литика не правим!1899 – 1920. София, 2014, 210– 212 и цит. лит. (Zhivkov, Sv. 
Progresivnoliberalnata partiya v Bulgaria. S Rusiya politika ne pravim! 1899 – 1920. 
Sofia, 2014, 210–212 i cit. lit.)
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Вследствие на множеството недовършени законопроекти Първата 
редовна сесия на Дванадесетото народно събрание е удължена до сре-
дата на месец април 1903 г. На нейното заседание на 1 март е поставен 
въпросът за удължаване с още 10 години на концесията на акционерно-
то дружество представляващо текстилните фабрики „Принц Борис”. Н. 
Мушанов не е член на комисията, внесла доклада и няма пряко отно-
шение към проблема, но непрекъснато иска сведения за законосъобраз-
ността на отправената молба10. Подозрителността му към този частен 
случай ясно показва промененото отношение към управляващите през 
пролетта на 1903 г. Критиките се засилват още при внасянето на „Зако-
на за чиновниците по гражданското ведомство”. Този въпрос се обсъж-
да активно поне пет години по-рано, но е поставен в момент, когато се 
очаква падането на Прогресивнолибералната партия от власт. Вслед-
ствие на това цялата опозиция определя проекта като „партизански”, 
целящ задържането на назначените съпартийци на постовете им, защо-
то текстът предвижда запазване на чиновническите места при промяна 
на изпълнителната власт и уволнение единствено след произнасяне на 
специално предвидения за учредяване дисциплинарен съвет11.

За разлика от други депутати от опозицията, Н. Мушанов не се 
обявява пряко срещу закона, а критикува от юридическа гледна точка 
главно някои текстове, които не кореспондират с останалото действащо 
законодателство. На първо място това са алинеите в чл. 3, които пред-
виждат възможността на гражданите да заемат отново чиновническа 
длъжност в случай на реабилитиране или помилване. Той напр. катего-
рично сочи, че буква „д“ на чл. 3 от Закона за чиновниците, предвиж-
даща реабилитация само в случай на възстановяване на гражданските 
права, не съответства на чл. 88 от Наказателния закон, където не се 
отнемат граждански права за по-дребни престъпления (напр. дребни 
кражби). Идентично е разминаването на посочената буква и с чл. 30 и 
чл. 31 от Наказателния закон, където се указва, че правата се възстано-
вяват до 5 години след излежаване на присъдата. За да не бъде разбран 

10 Стенографски дневници на Дванадесетото обикновено народно събра-
ние. Първа редовна сесия. кн. 8, София, 1903, с. 3296, 3303, 3304, 3312 (Stenografski 
dnevnitsi na Dvanadesetoto obiknoveno narodno sabranie. Parva redovna sesiya. kn. 8. 
Sofia, s. 3296, 3303, 3304, 3312).

11 Дискусията около приемането на законопроекта Вж. в Георгиев, Б. 
Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства 
(август 1887 – януари 1908). Шумен 2014, 455–457 (Georgiev, B. Parlamentarnata 
opoziciya i vutreshnata politika na bulgarskite pravitelstva (avgust 1887 – yanuari 1908). 
Shumen 2014, 455–457).
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неправилно, в смисъл че поддържа престъпниците, депутатът доразви-
ва идеята си с прост пример: ако един човек бъде осъден само на един 
месец затвор на 21 години, то той, съгласно Закона за чиновниците, 
по-нататък няма никакъв шанс „да се поправи” и заеме достойно място 
в обществото12.

Речта на Мушанов е посрещната с внимание от депутатите. Отно-
шение по нея взема веднага министърът на правосъдието д-р Ал. Радев. 
Той оценява високо мнението на своя колега юрист, но не се съгласява 
с възможността чиновници да бъдат назначавани след извършването на 
каквито и да било престъпления. Извън всичко друго министърът спо-
менава и че е практически невъзможно в буква „д” да бъдат изброени 
всички възможни случаи на престъпления, което ще даде възможност в 
бъдеще на чиновнически длъжности да се промъкнат фалшификатори 
и рецидивисти13. От дистанцията на времето следва да признаем, че 
мнението на Радев е далеч по-правилно, особено като се имат предвид 
българските условия от началото на ХХ век. От това и други изказва-
ния на Н. Мушанов прави впечатление, че в този период той обръща 
сравнително слабо внимание на стопанските престъпления, свързани с 
подкупи (напр. по изборите) и присвояване на държавни средства. Не-
зависимо от обстоятелството, че това мислене е характерно за не малка 
част от българските граждани, един политик с неговите претенции би 
следвало да се грижи за моралните устои на нацията.

Чл. 6 от Закона за чиновниците по гражданското ведомство пред-
вижда въвеждането на конкурсно начало за чиновническите длъжности 
в случай че за едно място кандидатстват поне двама души. Приложе-
нието на текста обаче не е обмислено добре, което предизвиква оживе-
ни дискусии. От трибуната на народното събрание Мушанов обръща 
специално внимание на този проблем. Той поставя пред министъра на 
вътрешните работи въпроса ще бъдат ли проведени конкурси за заема-
ните понастоящем от чиновниците длъжности. Положителния кратък 
отговор на Ал. Людсканов не го удовлетворява и депутатът демократ 
продължава речта си с констатацията, че в повечето министерства (дава 
като пример това на финансите) все още не е изработен правилник за 
провеждането на конкурси за каквито и да било длъжности, или същи-
те имат „факултативна стойност” (изразът е на Н. М., б. а. Т. Т.). Това, за 

12 Стенографски дневници на Дванадесетото обикновено народно събра-
ние. Първа редовна сесия. кн. 8, София, 1903, 3344–3346 (Stenografski dnevnitsi na 
Dvanadesetoto obiknoveno narodno sabranie. Parva redovna sesiya. kn. 8. Sofia, 3344–3346).

13 Пак там.

Тодор Ст. Тодоров



109

което настоява дряновският депутат е съществуващите в министерства-
та правилници за назначаване на чиновници да станат задължителни 
от деня на влизането на закона в сила. Освен това той апелира проце-
дурите по конкурсите да станат по-демократични и да се провеждат от 
безпристрастни чиновници, които стоят далече от партийните борби14.

Друг важен проблем, на който се спира Мушанов е този за осво-
бождаването на чиновниците от длъжност. Той се третира в чл. 40, чл. 
45 и чл. 46 от проектозакона. Според русенския адвокат, процедурата, 
която се предвижда за уволняване на чиновниците, е насочена в полза 
на оставането им на работните места. По този начин чиновниците за-
стопоряват местата си независимо от обстоятелството дали се справят с 
възложената им работа, или не. За дряновския депутат дори само това е 
основание проектозаконът да се върне за доработване от парламентарна 
комисия. Той обръща сериозно внимание на обстоятелството, че бъл-
гарският парламент изработва прекрасни закони, но обръща слабо вни-
мание на проблема със санкциите, в случай на нарушаването им. Като 
юрист дори отива по-нататък, като отбелязва, че е по-правилно законът 
да бъде приет без чл. 40, 45 и 46, отколкото с посочените текстове. Ця-
лостното му отношение към законопроекта е отрицателно15, независимо 
че при окончателното му гласуване на трето четене не е сред четири-
надесетте представители, гласували „против”16. Това е важен момент, 
който дава допълнителна светлина при изясняване на политическите 
възгледи на бъдещия държавник. В своя начален период той се стреми 
да подчини цялата си практика на законността, като я изведе като свой 
основен принцип на поведение. Този подход му осигурява уважението 
на политическите приятели и на опонентите му, но в известна степен го 
ограничава, както в посочения по-горе случай с чл. 3. В изявите му от 
този период все още липсва връзката между закона и морала, която по 
правило идва по-късно и се проявява при зрелите политици.

В началото на май 1903 г. прогресивнолибералите падат от власт. 
Това е от съществено значение за всички останали политически сили. 
Конкретно върху поведението на изявените партийни функционери 
сред демократите през късната пролет на 1903 г. изиграва важна роля 

14 Пак там, 3534–3535. 
15 Пак там, 3535–3536.
16 По този въпрос Вж. Георгиев, Б. Парламентарната опозиция и вътреш-

ната политика на българските правителства (август 1887 – януари 1908), с. 457 
(Georgiev, B. Parlamentarnata opoziciya i vutreshnata politika na bulgarskite pravitelstva 
(avgust 1887 – yanuari 1908), s. 457) и цит. лит.
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възможността партията им да дойде на власт. Притиснат от усложнената 
обстановка на Балканите, Фердинанд предвижда създаването на коали-
ционно правителство от Демократическата, Народната и Народноли-
бералната партия. Както винаги в подобни случаи, веднага възникват 
спорове около разпределянето на министерските постове. Въпреки сла-
бостта на партията си в този момент, Ал. Малинов не се съгласява демо-
кратите да получат само едно министерско място17. Вероятно за това не-
гово решение повлиява и мнението на останалите членове на централ-
ното бюро, включително това на М. Такев и Н. Мушанов. Притиснат 
от посоченото обстоятелство и факта, че водачите на Народната партия 
също предявяват по-високи претенции, князът преосмисля стратегията 
си и предлага на новия лидер на демократите да поеме министър-пред-
седателския пост, но при известни условия. Според Гр. Начович, целта 
на посоченото предложение е дворецът да получи послушно, удобно за 
целите му русофилски настроено правителство18. Ал. Малинов отказва 
възложения му мандат с формалния мотив, че още е твърде млад за този 
отговорен пост. Истинската причина, според М. Куманов, се корени в 
нестабилното организационно и идейно състояние на Демократическа-
та партия след смъртта на Каравелов. Като нов шеф Малинов не желае 
в никакъв случай да се нагърбва с тежката отговорност на управлението 
на страната, без да е оправил ситуацията в собствената си партия. Под 
натиска на двореца водачът на демократите се съгласява единствено да 
влезе в правителство на „патриотическата концентрация“, но при ни-
какви обстоятелства в кабинет, оглавен от безпартийния ген. Р. Петров. 
Кобургът не скрива разочарованието си и се отказва от демократите, по-
верявайки мандата на генерала19. Всички тези събития най-вероятно са 
широко обсъждани от неоторизираното още на партиен конгрес ръко-
водство, в което влиза и Мушанов. Неговата позиция не е пряко засечена 
в изворите, но, съдейки по последвалите действия, можем да предпола-
гаме, че той е съветвал Малинов да приеме високия пост.

Както всяко ново правителство от периода, така и това на стамбо-
ловистите определя като своя първа задача осигуряването на парламен-

17 Малинов, Ал. Странички от новата ни политическа история, с. 50 
(Malinov, Al. Stranichki ot novata ni politicheska istoriya, s. 50).

18 НБКМ–БИА, ф. 14, оп. 1, а. е. 4383, л. 9.
19 Куманов, М. Александър Малинов – познатият и непознатият, 20–21 

(Kumanov, M. Aleksandyr Malinov – poznatiyatiyat I nepoznatiyatiyat, 20–21). За посо-
чените събития Вж. и Саздов, Д. Демократическата партия в България. 1887 – 1908. 
София, 1987, с. 223 сл. (Sazdov, D. Demokraticheskata partiya v Bulgaria 1887 – 1908. 
Sofia, 1987, s. 223 sl.).
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тарна подкрепа. Това означава провеждане на избори за ново обикно-
вено народно събрание. Дванадесетото е преждевременно разпуснато 
през август с княжески указ и са насрочени парламентарни избори за 19 
октомври. Опозицията веднага се обединява и дружно протестира, но 
ефектът не е голям20. Демократическата партия, чиито нов лидер през 
май категорично отказва да влезе в коалиционно правителство21, бързо 
изпада в твърде тежка ситуация. За това спомага и реалното разцепле-
ние, което бързо набира скорост22. Крайно неизгодното положение, в 
което се озовават демократите проличава най-малко от обстоятелство-
то, че в новосформираната през август 1903 г. опозиционна коалиция 
от Народната, Прогресивнолибералната и Демократическата партия, те 
участват в единни листи с тях само в 12 от 72 околии. По тази причина 
подадените за техните листи гласове не са особено значителни. Н. Му-
шанов отново поставя кандидатурата си в Дряново, в коалиция с народ-
няците, но този път народнолибералите са подготвени и тя пропада23. Не 
сполучва и тази на М. Такев в Габрово, където той, заедно с Мушанов, 
води дълги безсмислени спорове с местните демократи по въпроса защо 
трябва да се коалират с „консерваторите” (народняците, б. а., Т. Т.)24.

Есента на 1903 г. е време, когато в българското общество, вслед-
ствие на Илинденско-Преображенското въстание, се натрупват огро-
мно количество проблеми и нерешени въпроси. Военната психоза още 
повече нагнетява обстановката, а почти пълното поражение на „ста-
рите демократи” в изборите им отрежда последното място сред пар-
ламентарно представените партии25. Покрусата от неуспеха сред пар-

20 Георгиев, Б. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на 
българските правителства (август 1887 – януари 1908), с. 495 сл. (Georgiev, B. 
Parlamentarnata opoziciya i vutreshnata politika na bulgarskite pravitelstva (avgust 1887 – 
yanuari 1908), s. 495 sl.) и цит. лит.

21 Саздов, Д. Демократическата партия в България, 222–223 (Sazdov, D. 
Demokraticheskata partiya v Bulgariа, 222–223).

22 За него Вж. Стефанов, Хр. Българската радикалдемократическа партия 
1905 – 1949, с. 17 сл. (Stefanov, Hr. Bulgarskata radikaldemokraticheska partiya 1905 – 
1949, s. 17 sl.) и цит. лит.

23 ЦДА, ф. 1303к, оп. 1, а. е. 1, тетр. ІІ, л. 27. Вж. и Палангурски, М. По българ-
ските парламентарни избори, с. 194, 196.

24 ЦДА, ф. 1303к, оп. 1, а. е. 1, тетр. ІІІ, л. 60.
25 На първи тур се класират само адвокатът Христо Дограмаджиев в Сливен 

и преминалия от народнолибералите към демократите Иван Салабашев в Казанлък. 
Палангурски, М. По българските парламентарни избори 1894 – 1913 г. Вeлико 
Търново, 2011, 210–212 (Palangurski, G. Po bulgarskite parlamentarni izbori 1894 – 
1913 g. Veliko. Turnovo, 2011, 210–212).
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тийните членове е толкова голяма, че някои стари активисти замислят 
да се откажат от политическа дейност26. В такава изключително не-
благоприятна ситуация, на 6 декември 1903 г., започва работа Третият 
партиен събор. За ръководство на неговата текуща дейност е избрано 
бюро от трима души: Ал. Малинов – председател и подпредседатели – 
Н. Кънев и Н. Мушанов – избран за конгресен делегат от град Русе27. 
Този факт сам по себе си е показател за новото положение на Мушанов: 
завърнал се в крайдунавския град, но вече като един от най-близките 
съратници на новия партиен лидер. Едновременно с това станалото е 
израз на безсилието на Демократическата партия, която трябва да се 
уповава на един млад провинциален политик без особен опит, понеже 
по-голямата част от някогашните привърженици на П. Каравелов, като 
Н. Цанов и Ил. Георгов, постепенно се оттеглят в лагера на радикал-
демократите.

На конгреса Н. Мушанов изнася специален доклад по въпроси-
те на правосъдието, народното здраве и отношението на короната към 
народа. Обстоятелството, че представители на младите демократи не 
присъстват на високия форум, на практика улеснява изявите му. Още 
в първия ден е излъчена комисия от 21 души, която да прегледа про-
ектоустава и проектопрограмата на партията. Те са приети почти без 
промени, като на програмния документ е дадено името „Основни прин-
ципи на Демократическата партия“. Конгресът избира нов управителен 
съвет от 24 души, който излъчва от своя състав ново централното бюро. 
То се състои от седем души: председател Ал. Малинов, подпредседа-
тели М. Такев и А. Ляпчев, деловодител – М. Златанов, касиер – д-р Г. 
Калинков и съветници – Н. Мушанов и д-р П. Ораховац28.

Обстоятелството, че младият Мушанов се добира до участие в 
централното ръководство на демократите на най-висок партиен форум 
говори ясно за високата оценка, която той получава от съпартийците си 
в трудното време след смъртта на Каравелов.

26 Попов, Р. Монархическият институт, буржоазните партии и проблемата за 
конституционното управление в България в началото на XX век. – В: Българската 
държава през вековете. Първи международен конгрес по българистика. София 23 
май – 3 юни 1981. Доклади. София, 1982, 469–470 (Popov, R. Monarhicheskiyat institute, 
burzhoaznite partii I problemata za konstitucionnoto upravlenie v Bulgaria v nachaloto na 
XX vek. – V: Bulgarskata durzhava prez vekovete. Purvi mezhdunaroden kongres po bul-
garistika. Sofia 23 may – 3 yuni 1981. Dokladi. Sofia, 1982, 469–470).

27 Пряпорец, бр. 63 от 10 дек. 1903 (Pryaporets, br. 63 ot 10 dek. 1903).
28 Саздов, Д. Демократическата партия в България, 207–208 (Sazdov, D. 

Demokraticheskata partiya v Bulgaria, 207–208) и цит. лит.
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След конгреса новото ръководство пристъпва към незабавни 
действия за организационното укрепване на партията. Членовете на 
централното бюро предприемат обиколки из различните краища на 
страната. Н. Мушанов изнася пред своите политически приятели в 
Русе три доклада на тема: „Какви видове управления има и разликата 
помежду им“, „Що е котерия и политическа партия“ и „Неотговорност-
та на държавния глава и отговорностите: углавна, политическа и граж-
данска на министрите“29. На практика част от темите са продължение 
на направеното за Третия партиен събор, но заглавията на докладите 
свидетелстват за широките познания на съратника на Ал. Малинов като 
юрист и като политически деец. Избраните от него теми не са случай-
ни. Обществото от онова време е непосредствен свидетел на налагания 
личен режим от монарха и очаква да чуе каква е позицията на Демокра-
тическата партия по проблема. За съжаление, поради непубликуването 
на изнесените от русенския лидер доклади, не може да се види какво 
е тяхното съдържание. Копия не са запазени и в архивите. По косве-
ни сведения може да се предположи единствено следното: като се знае 
каква е била по онова време практиката на политическите дейци, не е 
трудно да се досетим, че като опозиционери те не крият негативното си 
отношение към поведението и действията на Кобурга, но когато дойдат 
на власт забравят критиките, или в най-лошия случай предпочитат да 
си затварят очите пред неговите нерегламентирани от основния закон 
на страната действия30. От това правило, което се вижда от по-късните 
речи и изявления на Мушанов, не прави изключение и той.

1904 г. преминава сравнително спокойно както за Н. Мушанов, 
така и за Демократическата партия. Участието му в политическия жи-
вот остава почти незабележимо, или поне лишено от някакви сериозни 
успехи. Липсват категорични сведения, но най-вероятно вече висшият 
партиен функционер на демократите се прибира окончателно в Русе, 
където продължава да упражнява адвокатската си дейност. Кандидату-
рата му дори не е поставена в допълнителните парламентарни избори 
на 28 февруари 1904 г. и 20 март 1905 г. Впрочем те не донасят каквито 
и да било ползи и на Демократическата партия, която обвинява за неус-
пеха терора на управляващите31.

29 Пак там, с. 210 и цит. лит.
30 За някои от най-незаконните действия на монарха Вж. Саздов, Д. Мисията 

на Фердинанд в България. София, 2016, с. 9 сл. (Sazdov, D. Misiyata na Ferdinand v 
Bulgaria. Sofia, 2016, s. 9 sl.).

31 Пряпорец, бр. 126 от 22 март 1905 (Pryaporets, br.126 ot 29 mart. 1905).
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Заради тежката организационна и идейна криза, в която изпа-
да партията след смъртта на П. Каравелов, наследилият го на високия 
партиен пост Ал. Малинов отказва непрекъснато участие в каквито и 
да било коалиции и отстоява идеята за самостоятелност в политическия 
живот. Разбира се, водачът на раздираната от вътрешни противоречия 
партия, прави това в съгласие с цялото централно бюро, в което влиза и 
Мушанов. То отказва през април 1904 г. да влезе в сформираното от Ал. 
Цанков „Дружество на конституционалистите”32. Публичният отговор за 
това е възложен на Ал. Теодоров Балан33, вероятно за да бъде оставена 
вратичка за бъдещо споразумение. През декември с. г. инициативата за 
общо опозиционно споразумение подема най-силно представената в на-
родното събрание опозиционна партия – Народната, но ръководството на 
демократите отново отказва и опозиционния блок се сформира без тях34.

Липсват сведения какво е личното мнение на Н. Мушанов по от-
ношение на партийните коалиции, но най-вероятно той се съгласява 
със становището на партийния водач и не го критикува. А и новия опо-
зиционен блок се запазва само до края на допълнителните парламен-
тарни избори през пролетта на 1905 г.35

На 31 октомври 1904 г. правителството на народнолибералите 
сключва в Париж с френски банки държавен заем от 100 милиона лева, 
при 5 % годишна лихва. Условията по него са по-добри от тези на пред-
ходните правителства, но не малка част от средствата са предназначе-
ни за непроизводствени цели – превъоръжаване на армията36. В тази 
връзка почти цялата опозиция се обявява против вотирането на заема 
в народното събрание37. Мушанов не е сред депутатите и не може да 
вземе пряко участие в дебатите, но заедно с други партийни активисти 
прави обиколки в страната и агитира населението да протестира чрез 

32 НБКМ–БИА, ф. 15, оп. 1, а. е. 1694, л. 20-22; ЦДА, ф. 134к, оп. 3, а. е. 2, л. 200-201.
33 Пряпорец, бр. 93 от 3 апр. 1904 (Pryaporets, br. 93 ot 3 apr. 1904).
34 ЦДА, ф. 313к, оп. 1, а. е. 843, л. 5-6.
35 Народни права, бр. 24 от 27 март, бр. 26 от 3 апр. 1905 (Narodni prava, br. 24 

ot 27 mart, br. 26 ot 3 apr. 1905)
36 Условията и преговорите по заема Вж. в Тодорова, Ц. Дипломатическата ис-

тория на външните заеми на България 1888 – 1912. София, 1971, 325–347 (Todorova, 
Tsh. Diplomaticheska istoriya na vunshnite zaemi na Bulgaria 1888 – 1912. Sofia, 1971, 
325–347).

37 Действията на парламентарната опозиция Вж. в Георгиев, Б. 
Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правител-
ства (август 1887 – януари 1908), 536–537 (Georgiev, B. Parlamentarnata opoziciya 
i vutreshnata politika na bulgarskite pravitelstva (avgust 1887 – yanuari 1908), 536–537).
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митинги38. Ефектът от тази дейност не е голям и договорът за заема е 
гласуван без промени39.

Разтревожено от унинието на партийните организации, централ-
ното ръководство на демократите отлага с два месеца проектирания за 
края на февруари 1905 г. четвърти партиен събор (конгрес, б. а.) и взе-
ма решение членовете на бюрото да предприемат обиколки в страна-
та40. В изпълнение на решението М. Такев тръгва из провинцията през 
пролетта на 1905 г., съчетавайки пътуванията си с предизборна обикол-
ка. Единият от маршрутите преминава през няколко града от Северна 
България, където пещерският либерал е придружен от Н. Мушанов. 
Последният взема дейно участие по определянето на кандидатурите в 
някои региони41. Ефектът от обиколката явно е положителен за съжи-
вяването на демократите, защото властта взема незабавни мерки част 
от акциите на Такев и Мушанов да бъдат спрени с полицейска сила. 
Заформят се публични скандали, по които вземат отношение „Пряпо-
рец” и новосформираният „Годишник на Демократическата партия”. 
Общественото мнение се раздвижва, а партийното ръководство и лично 
Ал. Малинов оценяват високо работата на двамата видни демократи42.

Пролетта на 1905 г. е време, в което ръководството на Демокра-
тическата партия променя частично идейните си позиции и в полити-
чески план преминава надясно. Изоставени са дори някои от идеите на 
покойния П. Каравелов, за да може партията да се добере по-бързо до 
властта с благоволението на монарха. Така напр. Малинов и близкото 
му обкръжение продължават „да се борят” срещу личния режим, но 
същевременно оправдават публично много действия на Кобурга, обявя-
вайки ги за напълно конституционни43. Заедно с Ал. Малинов, Н. Му-
шанов е един от идеолозите на новия курс, което проличава в действи-

38 Саздов, Д. Демократическата партия в България, с. 234 (Sazdov, D. 
Demokraticheskata partiya v Bulgaria, s. 234) и цит. лит.

39 Стенографски дневници на Тринадесетото обикновено народно събрание. Втора 
редовна сесия. София, 1905, с. 408 сл., 481–503. (Stenografski dnevnitsi na Trinadesetoto 
obiknoveno narodno sabranie. Vtora redovna sesiya. Sofia, 1905, s. 408 sl., 481–503).

40 НБКМ–БИА, ф. 234, оп. 1, а. е. 186, л. 3. Вж. и Пряпорец, бр. 111 от 12 февр. 1905. 
41 Вж. напр. ЦДА, ф. 853к (семейство Хаджидимитрови), оп. 2, а. е. 127, л. 1. 

Телеграма до Станчо Хаджидимитров от Н. Мушанов, Дряново, 1905 г. за кандидати-
рането му в Търновско.

42 Пряпорец, бр. 140 и 141 от 28 апр. 1905, с. 4 (Pryaporets, br. 140 i 141 ot 28 
apr. 1905, s. 4).

43 Саздов, Д. Демократическата партия в България, с. 210 (Sazdov, D. 
Demokraticheskata partiya v Bulgaria, s. 210).
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ята му на открития на 21 април 1905 г. Четвърти партиен конгрес. Той 
се провежда в София, в присъствието на около 600 делегати от цялата 
страна.

Четвъртият конгрес е важен етап от развитието на политическата 
кариера на Никола Мушанов, който го издига на още по-високо стъпало 
в ръководството на Демократическата партия. Това личи най-малко от 
обстоятелството, че младият (само на 33 години, б. а.) дряновец изнася 
основния доклад и застава на партийната трибуна непосредствено след 
водача на демократите, който говори пред делегатите в първия ден на го-
лемия форум. Поверена му е една от най-важните за „старите демократи” 
задачи – оборването на политическите възгледи на „младите”. Послед-
ните са изразени конкретно в публикации на Т. Влайков, което превръща 
реферата на Мушанов в своеобразен идеен диспут между двамата.

Първата сериозна изява на Н. Мушанов от 22 април сутринта е из-
цяло публикувана на страниците на „Пряпорец” и се нарича „Разясни-
телни бележки по парламентаризма и Демократическата партия у нас”. 
Задочният спор с Влайков започва от самото начало, тъй като Мушанов 
оправдава правото на държавния глава да назначава министри, без те 
да са парламентарно излъчени. На принципната забележка на Т. Влай-
ков, че съгласявайки се с едно подобно положение Демократическата 
партия нарушава отстоявания от самата нея с години „строг парламен-
таризъм”, съветникът на централното бюро отговаря, че монархът уп-
ражнява едно свое конституционно право, което е „длъжен” да прилага 
в момент, когато в страната се създаде слабо и несигурно парламен-
тарно присъствие. Нещо повече – бързо издигащият се в партийната 
йерархия демократ критикува „грозното име” „личен режим”, което 
бъдещите радикал-демократи с основание употребяват. Основната му 
аргументация е, че при слаборазвитите обществени отношения българ-
ският гласоподавател може да бъде подведен и да даде дългогодишно 
мнозинство на политици, които злоупотребяват с общественото дове-
рие44. Не се казва нищо обаче по въпроса как се нарушават интересите 
на държавата в случаите, когато монархът действа по свое усмотрение 
и в свой интерес. По този начин русенският демократ на практика за-
щитава личния режим. Изявленията му пред конгреса, разбира се на-
правени със съгласието на Малинов и обкръжението му, са предназна-
чени да достигнат двореца, където Демократическата партия да бъде 
представена в съвършено нова светлина – като крепител на короната и 

44 Пряпорец, бр. 140 и 141 от 28 апр. 1905, 6–7 (Pryaporets, br. 140 i 141 ot 28 
apr. 1905, 6–7).
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династията. Целта е ръководството на демократите да бъде повикано 
по-скоро на власт, независимо дали това ще е в интерес на страната45. 
В тази връзка Мушанов критикува и статията на д-р Ал. Гиргинов в бр. 
134 на „Пряпорец”, където авторът защитава принципната позиция, че 
всяко правителство следва да бъде отстранявано от власт единствено от 
мнозинство в парламента. Използвайки юридическа хватка, свързана с 
чл. 152 от Търновската конституция, който гласи че князът назначава 
министрите, Н. Мушанов оборва доводите на опонента си като неза-
конни, за да изведе една чисто политическа теза, свързана с оправда-
нието на явната намеса на монарха в управлението на страната46. Тя в 
случая защитава изцяло интересите на Фердинанд и не е съобразена с 
тези на преобладаващата част от българското общество. Същевремен-
но изложената позиция е израз на преминаването на основната част от 
Демократическата партия надясно в идейно-политическо отношение. В 
случая Мушанов се явява идеолог на тези политици, които искат да ут-
върдят организацията си като водеща и управляваща политическа сила, 
правейки компромис с някои от традиционно защитаваните идейни 
принципи. Последното, освен всичко друго, помага на младия политик 
да израстне бързо в партийната йерерхия. На Четвъртия конгрес той е 
преизбран в централното бюро, а авторитетът му се повишава неимо-
верно бързо.

Изявите на Никола Мушанов на посочения по-горе висок партиен 
форум са предимно по вътрешната политика на страната. В материа-
лите на конгреса почти липсват сведения за неговото отношение към 
напрегнатите външнополитически събития, свързани с Илинденско-
Преображенското въстание и последвалите проблеми47. От по-късни 

45 В последно време в българската историография се изказват нови по-ради-
кални идеи по отношение на политиката на Кобурга спрямо българите. В тази връзка 
Вж. Саздов, Д. Мисията на Фердинанд в България, с. 18 сл. (Sazdov, D. Misiyata na 
Ferdinand v Bulgaria, s. 18 sl.)

46 Пряпорец, бр. 142 и 143 от 30 апр. 1905, 4–5 (Pryaporets, br. 142 i 143 ot 30 
apr. 1905, 4–5).

47 За Илинденско-Преображенското въстание и последвалата българска външна 
политика Вж. Илинденско-Преображенското въстание от 1903 година (доклади от 
Юбилейната научна сесия, посветена на 75-год. от въстанието). София, 1983, с. 14 
сл. (Ilindensko-Predbrazhenskoto vustanie ot 1903 godina (dokladi ot Yobileynata nauchna 
sesiya, posvetena na 75-godishninata ot vustanieto). Sofia, 1983, s. 14 sl.); Панайотов, 
Л. Илинденско-Преображенското въстание 1903. София, 1983, с. 9 сл. (Panayotov, 
L. Ilindensko-Predbrazhenskoto vustanie 1903. Sofia, 1983, s. 9 sl.); Елдъров, Св. 
Сръбската пропаганда в Македония (1901 – 1912). София, 1993 (Eldurov, Sv. Srubskata 
propaganda v Makedoniya (1901 – 1902). Sofia, 1993); Трайкова, В. Сръбската пропа-
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изявления на партийните лидери става ясно, че Демократическата пар-
тия се изявява като ярък защитник на поробените сънародници в Ма-
кедония и Одринско48, но Н. Мушанов остава в сянка. Той разбира се 
изразява патриотизъм, но парливите проблеми на външната политика 
явно са далече от амплоато му на виден адвокат. Ще минат десетилетия 
преди той да надскочи себе си по посочения проблем.

Свиканият през пролетта на 1906 г. Пети конгрес на Демократи-
ческата партия се занимава предимно с организационни въпроси. Това 
се налага заради отлива на привърженици от нейните редове към уп-
равляващите или в течението на младите демократи, което през 1906 г. 
окончателно се отцепва и преобразува в нова политическа формация 
под името Радикалдемократическа партия49. Във връзка с центробеж-
ните процеси се изработва нов устав, който затяга дисциплината50. 
Въпреки това, както сочи Мушанов в спомените си, ръководството на 
Демократическата партия в по-нататъшната си дейност се стреми да 
поддържа приятелски отношения с радикалите, за да може в някакъв 
бъдещ момент да ги привлече отново в партията си. Това е и една от 
причините за партийните коалиции през 1918 и 1931 г. Въпреки това, 
Радикалната партия често надценява силата си и създава проблеми на 
демократите, включително заплахи за бламиране на кабинета на Муша-
нов в годините на голямата икономическа криза51.

Независимо от сериозните проблеми, събраните в София делега-
ти одобряват поетия от централното ръководство курс и не извършват 
каквито и да било промени в неговия състав. Вследствие на това Н. Му-
шанов запазва своето място на съветник в него, но на този етап то не 
му носи сериозни дивиденти. Организационно отслабена, Демократи-
ческата партия няма сили да се бори самостоятелно за властта с управ-
ляващите стамболовисти. По тази причина централното бюро решава 

ганда в Македония до 1893 г. и борбата срещу нея. – Македонски преглед, 1994, 2, 
21–46; 3, 43–66 (Traykova, V. Srubskata propaganda v Makedoniya do 1893 g. I borbata 
sreshtu neya. – Makedonski pregled, 1994, 2, 21–46; 3, 43–66); същата, Гръцката про-
паганда в Одринска Тракия (1878 – 1903). – Исторически преглед, 1993, 3, 20–45 
(Gruckata propaganda v Odrinska Trakiya (1878 – 1903). – Istoricheski pregled, 1993, 3, 
20–45); и др.

48 Саздов, Д. Демократическата партия в България, 256–280 (Sazdov, D. 
Demokraticheskata partiya v Bulgaria, 256–280).

49 Стефанов, Хр. Българската радикалдемократическа партия, с. 47 сл. (Stefanov, 
Hr. Bulgarskata radikaldemokraticheska partiya, s. 47 sl.)

50 Текстът на устава Вж. в Пряпорец, бр. 2 от 6 май 1906.
51 ЦДА, ф. 1303к, оп. 1, а. е. 1, тетр. ІV, л. 17-20.
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да се включи в „Патриотичния блок”, сформиран под егидата на На-
родната партия. Главната предпоставка за групирането на съставящите 
го политически формации е надеждата им, че заедно ще могат скоро да 
дойдат на власт52, но когато на 22 октомври 1906 г. ген. Р. Петров подава 
оставка53 сгрупираната опозиция не успява да използва положението за-
едно или поотделно. Стамболовистите запазват властта, а лидерът им Д. 
Петков получава премиерския пост. За Мушанов това е поредния неус-
пешен опит за овладяване на държавното управление. Впрочем, на този 
етап той едва ли се надява да получи пост на министър дори в случай на 
успех. Положението му в партийната йерархия все още не е достатъчно 
стабилно, за да може категорично да се надява на подобна възможност. 
Година по-късно ситуацията ще е по-друга. Все пак русенският адвокат 
следи внимателно събитията и комуникира редовно с партийния лидер54.

От есента на 1906 г. положението на правителството на народ-
нолибералите постепенно се влошава. Кризата настъпва в областта на 
вътрешната политика. Смяната на Р. Петров е индикатор, че правител-
ствената машина не върви съвсем гладко. Силовото потушаване на Же-
лезничарската стачка, при което Д. Петков проявява прекомерна твър-
дост, допълнително нажежава обстановката. Своеобразен стимулатор 
за увеличаване на напрежението става и освиркването на Фердинанд 
от студентите при откриването на Народния театър на 3 януари 1907 г. 
Затварянето на университета със закон55 и смяната на министъра на 

52 За дейността на Патриотичния блок през периода Вж. Попов, Ж. Буржоазните 
опозиционни партии и Bторото народнолиберално правителство (1903 – 1908). – 
Исторически преглед, 1982, 1, 55 (Popov, Zh. Burzhoaznite opozicionni partii I Vtoroto 
narodnoliberalno pravitelstvo (1903 – 1908). – Istoricheski pregled, 1982, 1, 55).

53 Той прави това поради дипломатическите сътресения, свързани с антигръц-
ките гонения в България и конфликтите с руския дипломатически представител в 
София. Костов, Е. Рачо Петров – офицерът, политикът, държавникът, Cофия, 2004, 
с. 149 (Kostov, E. Racho Petrov – oficerut, politikut, durzhavnikut. Sofia, 2004, s. 149) и 
цит. лит.

54 А–БАН, ф. 59к, оп. 1, а. е. 385, л. 2.
55 На 14 януари 1907 г. Тринадесетото народно събрание гласува Закон за изме-

нение Закона за народното просвещение, а на 25 януари – Закон за изменение Закона 
за университета. Стенографски дневници на Тринадесетото обикновено народно съ-
брание. Четвърта редовна сесия. София, 1907. кн. ІІІ, с. 1712 сл., 1830 сл (Stenografski 
dnevnitsi na Trinadesetoto obiknoveno narodno sabranie. Chetvarta redovna sesiya. Sofia, 
1907. kn. ІІІ, s. 1712 sl., 1830 sl.). За събитията Вж. и Арнаудов, М. История на 
Софийския университет „Св. Кл. Охридски през първото му полустолетие. С. 1939, 
229–273 (Arnaudov, M. Istoriya na Sofiyskiya universitet “Sv. Kl. Ohridski” prez purvoto 
mu polustoletie. Sofia, 1939, 229–273).
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просветата проф. Шишманов56 не носят желаното успокоение, а само 
повече засилват протестите. Твърдият курс на изпълнителната власт, 
инспириран от двореца57, не се приема от обществеността. Опозици-
ята бързо се настройва за борба и излиза на улицата за протести. Още 
през втората половина на януари 1907 г. Народната, Демократическата, 
Прогресивнолибералната, Радиколдемократическата и Българската ра-
ботническа социалдемократическа партия (ш. с.) се обединяват в „Па-
триотичен блок”, който в началото на февруари организира грандиозен 
митинг на площад „Позитано” в столицата, последван от митинги в 
цялата страна58. За разлика от тази на Н. Цанов, речта на Ал. Малинов 
пред събралите се в София опозиционери и граждани е остра спрямо 
стамболовистите, но умерена по отношение на Фердинанд. Целта на 
водача на демократите е да принуди княза да се раздели с правител-
ството на Д. Петков и да го повика на власт самостоятелно, или заедно 
с прогресивнолибералите и евентуално с народняците. Подобно пове-
дение имат и водачите на останалите партии. На преден план стои въп-
роса кой ще замести стамболовистите на власт и затова всяка партия 
прави свои сметки59.

По време на посочените събития Н. Мушанов е в Русе и не участ-
ва пряко в преговорите по обединението на опозицията60. Той обаче из-
преварва събитията и на 14 януари бюрото на Русенската демократиче-
ска група свиква в салона на бирария „Преславски” в града митинг на 
своите привърженици. Речи произнасят Мушанов, Ив. Самарджиев и 
Д. Каранешев. Те не са запазени, но е публикувана резолюцията, която 
митингът приема. Тя до голяма степен отразява настроенията, царящи в 
русенската организация и тези на лидера ѝ Н. Мушанов. Специфичното 
в този документ са острите упреци, отправени към монарха. В посоче-

56 Държавен вестник, бр. 4 от 5 ян. 1907 (Darzhaven vestnik, br. 4 ot 5 yan. 1907).
57 За да задуши протестите, мнозинството в народното събрание гласува и нови 

ограничения в Закона за престъпленията, извършени чрез печата, срещу държавния 
глава и членовете на неговото семейство (Държавин вестник, бр. 13 от 17 ян. 1907), 
но те дават повод за допълнителни критики от страна на опозицията. Свободно слово, 
бр. 250 от 17 ян. 1907.

58 За посочените събития Вж. Попов, Ж. Буржоазните опозиционни партии 
и Второто народнолиберално правителство, с. 56 сл. (Popov, Zh. Burzhoaznite 
opozicionni partii i Vtoroto narodnoliberalno pravitelstvo, s. 56 sl.).

59 Саздов, Д. Демократическата партия в България, 251–252. (Sazdov, D. 
Demokraticheskata partiya v Bulgaria, 251–252)

60 Те се водят първоначално в дома на Т. Теодоров, като от страна на демократи-
те присъства само водачът им Ал. Малинов. НБКМ–БИА, ф. 317, оп. 1, а. е. 1, л. 64-65.
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ния текст, съставен с активното участие на видния русенски адвокат, се 
подчертава, че Демократическата партия отстоява становището управ-
лението да се поверява само на „лица, които имат доверието на народа”. 
Държавният глава обаче от години „действа в разрез” с народните жела-
ния и назначава правителства по свое усмотрение. Тази практика „съз-
дава негодувание” сред широката общественост и е първопричината за 
скорошните събития в столицата. „Народното студентство”, съставено 
от по-млади и буйни хора, действа „в груба и нежелана форма (курсивът 
е част от оригинала, б. а. Т. Т.)”, но по този начин „демонстрира пред На-
родния театър чувствата си на порицание против личния режим”. Ми-
тингът признава, че част от студентите следва да бъдат наказани, но това 
трябва да стане с решение на академическия съвет или на българските 
съдилища. Той определя като абсолютно „неконституционно” затваря-
нето на университета и изпращането на студентите в казармата, защото 
по този начин се наказват всички студенти и техните преподаватели, го-
ляма част от които нямат вина за случилото се61.

Натъкваме се на едно различно от официалното в ръководство-
то на партията отношение към държавния глава. Безспорно, като част 
от него Мушанов е наясно с възгледите на Ал. Малинов, свързани с 
почитането на Кобурга като властораздавач в България. Вероятно ру-
сенският демократ ги споделя поне официално и не се противопоставя 
на лидера, по подобие на младите демократи. Той обаче не може да не 
държи сметка за настроенията на съпартийците си в Русе, не малка част 
от които продължават да отстояват Каравеловите идеи за първенството 
на народния суверенитет пред княжеския. В тази връзка бързо издига-
щия се в партийната йерархия лидер се ориентира правилно и подкрепя 
становището на обкръжаващата го партийна среда, без поддръжката на 
която не би имал никакви шансове в едни предстоящи избори. „Глас 
народен – глас Божи!” – твърди народната поговорка и Никола умно се 
съгласява с възгледите на мнозинството. А и освен всичко друго това не 
го застрашава с нищо. Името му е споменато в партийния официоз, но 
речта му не е публикувана и от юридическа гледна точка той не е отго-
ворен за резолюцията, защото не участва пряко в бюрото на митинга62. 
Към това следва да прибавим, че Русенският митинг се свиква твърде 
скоро след събитията, когато до провинцията още не са дошли всички 
подробности и инструкции около случилото се. На 14 януари 1907 г. 

61 Пряпорец, бр. 6 от 18 ян. 1907 (Pryaporets, br. 6 ot 18 yan. 1907).
62 В него влизат Н. Боянов, д-р Ж. Икономов, А. Керчев и Н. Пишев. Пряпорец, 

бр. 6 от 18 ян. 1907. Липсват сведения защо Н. Мушанов не е сред тях.
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„затварянето” на Софийския университет е реален, но не и юридичес-
ки факт. Възможността правителството да промени решението си, под 
натиска на обществеността, не е малка, което определя по-острия от 
обикновено тон на гражданите.

Резолюцията на Русенския митинг осъжда и намесата на армията 
в събитията. В специален абзац се казва, че Демократическата партия 
непрекъснато отстоява идеята за силна и дисциплинирана армия, но та-
кава, която да не се меси във вътрешнополитическия живот. „С голямо 
негодувание” русенската демократична група посреща вестта за изпра-
щането на депутации от офицери от Софийския гарнизон в редакциите 
на по-големите столични вестници, с цел на последните да бъде „про-
диктувано” определено поведение към монарха. Тя счита това за грубо 
нарушаване на законите и принципите на изграждане и функциониране 
на българската войска.

Въпреки острия тон към Фердинанд, заключителната резолюция 
на митинга, вероятно под натиска на Н. Мушанов и някои по-видни 
партийни функционери, не напада пряко държавния глава. В нея даже 
се изразява „съжаление” за постъпката на студентите, въпреки че се 
настоява за отварянето на университета, озаптяване действията на Со-
фийския гарнизон и постигане на споразумение между правителството 
и участниците в Железничарската стачка63.

Напрежението в отношенията между управляващите и обедине-
ната опозиция се засилват през февруари 1907 г. Още на 1 февруари 
ръководството на Демократическата партия излиза с „Възвание към 
българския народ”, разпространено чрез вестник „Пряпорец”. В него 
най-напред се прави кратък анализ на политическия живот в княже-
ството от Освобождението до настоящия момент. Специално се на-
бляга на обстоятелството, че създателите на Търновската конституция 
изрично определят отговорността на министрите пред народното съ-
брание, който принцип на няколко пъти е грубо нарушаван от пред-
ставителите на стамболовистите и радославистите. Критикува се и 
практиката държавният глава да назначава министри по свое усмотре-
ние, спрямо дворцовите интереси, а не такива, които са излъчени от 
мнозинството в народното събрание. Признава се, че това е конститу-
ционно право на княза, но той е упрекнат, че действа под влияние на 
дворцовите интереси, а не на народните. Силно критикувана е и поли-
тиката на народнолибералите по Македонския въпрос, като същата е 

63 Пряпорец, бр. 6 от 18 ян. 1907 (Pryaporets, br. 6 ot 18 yan. 1907).
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определена като непоследователна и противоречаща на националните 
интереси64.

Обстоятелството, че възванието е публикувано от името на цяло-
то бюро сочи ясно, че Никола Мушанов е участвал в създаването му. 
Нещо повече: сравнявайки Русенското възвание с това на централното 
бюро от 1 февруари, можем да забележим множество сходства, особе-
но по проблемите на вътрешната политика и изложените принципи на 
функциониране на изпълнителната власт. Това подсказва, че лидерът на 
русенските либерали налага някои от възгледите си на цялото бюро. По-
следното е израз на повишената му роля в ръководството на партията.

В следващите дни активността на младия демократ не стихва. 
На 10 февруари, в бр. 16 на „Пряпорец” се появява статията „Поради 
своята училищна политика може ли кабинетът на г. Петкова да остане 
повече на власт?”. Тя е подписана с псевдоним Н., но от контекста и 
сравняването със следващи изяви на Мушанов по проблемите на об-
разованието се вижда ясно, че този материал е негово дело. Статията 
започва с кратка информация за приетия нов закон за университета и 
извод, че училищната политика на министъра проф. Ив. Шишманов е 
довела българското образование до „печално състояние”. Въпреки по-
литическото противопоставяне със стамболовистите, Н. Мушанов оце-
нява високо доблестта на премиера Д. Петков да се солидаризира с дей-
ствията на вече бившия министър на просветата и поеме своята част от 
отговорността за „банкрутиралата училищна политика”. Той обаче не 
приема тезата на министър-председателя, че допуснатите грешки могат 
да бъдат поправени бързо с няколко законопроекта. На първо място е 
критикувано остро затварянето на Софийския университет със закон 
и уволняването на професорите в него, което, според автора, ликви-
дира възможността за каквото и да било университетско образование 
в България. С известно основание русенският демократ задава рито-
ричния въпрос защо същите политици, които са направили грешките в 
образованието, трябва да ги поправят и няма ли това да доведе до нови 
такива и разхищаване на обществени средства. Отговорът е недвусмис-
лен – народнолибералите следва да напуснат властта. „Нещастието на 
България в политическо отношение – заключава Мушанов, се състои 
главно в това дето нейните държавни мъже не могат да схванат сами 
момента, когато вече не са нужни на обществото, а продължават да му 
натрапват своите услуги, когато то не ги ще”. В този случай употребата 

64 Притурка към Пряпорец, бр. 12 от 1 февр. 1907 (Priturka kam Pryaporets, br. 
12 ot 1 fevr. 1907).
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на сила, за да се задържиш на власт, се третира като престъпление по 
отношение на народния суверенитет и безвъзвратно компрометиране 
на политиците, които го правят65.

Критиката, която Н. Мушанов отправя чрез партийния официоз, 
е подчинена на определена логика. Тя е принципна по отношение на 
цялостната дейност на стамболовистите на власт и точна спрямо дей-
ствията им, свързани със затварянето на университета. Извеждането 
на всички негативи от политиката на проф. Ив. Шишманов обаче е не-
правилна. Тя е следствие от възприетата от цялата опозиция тактика 
да се критикува повсеместно напусналия поста си министър66. Не се 
отчита дори обстоятелството, че доблестният учен и общественик по-
дава оставка точно защото не е съгласен с решението на правителство-
то да накаже по най-жесток начин студентите и техните преподаватели. 
Под минати са с лека ръка и повечето успели инициативи на професора 
като намаляването на училищните такси, вдигнати от правителството 
на П. Каравелов67, изработването на Закон за средното девическо обра-
зование68, преодоляването на неграмотността, която надвишава 70 % от 
населението69, откриването на Музикалното училище и Народния теа-
тър70, изработването на закон, разрешаващ сключването на общински 
заеми за построяване на училищни сгради71, и пр. Това е доказателство, 

65 Пряпорец, бр. 16 от 10 февр. 1907 (Pryaporets, br. 16 ot 10 fevr. 1907).
66 За отношението на опозицията към дейността на Ив. Шишманов Вж. 

Георгиев, Б. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските 
правителства (август 1887 – януари 1908), с. 550 сл. Georgiev, B. Parlamentarnata 
opoziciya i vutreshnata politika na bulgarskite pravitelstva (avgust 1887 – yanuari 1908, 
s. 550) и цит. лит.

67 Държавен вестник, бр. 11 от 16 ян. 1904 (Darzhaven vestnik, br. 11 ot 16 yan. 1904).
68 Попов, Ж. Проблеми на вътрешната политика на Второто народнолиберално 

правителство (1903-1908). – Известия на Института за история. т. 5. Вътрешната 
политика на България през капитализма (1878 – 1944). София, 1980, с. 105 сл. 
(Popov, Zh. Problemi na vutreshnata politika na Vtoroto narodnoliberalno pravitelstvo 
(1903 – 1908). – Izvestiya na Instituta za Istoriya. t. 5. Vutreshnata politika na Bulgaria 
prez kapitalizma (1878 – 1944). Sofia, 1980, s. 105 sl.).

69 Попов, Ж. Народно-либералната (стамболовистката) партия в България 
1903 – 1920. София, 1986, с. 98 (Popov, Zh. Narodno-liberalnata (stambolovistkata) 
partiya v Bulgaria 1903 – 1920. Sofia, 1986, s. 98).

70 Радева, М. Философски и политически възгледи на Иван Шишманов. – 
Годишник на Софийския университет. Исторически факултет (по-нататък ГСУ ИФ). т. 
67. София, 1977, с. 67 сл. (Radeva, M. Filosofski I politicheski vuzgledi na Ivan Shishmanov. 
– Godishnik na Sofiyskiya universitet. Istoricheski fakultet. t. 67. Sofia, 1977, s. 67 sl.).

71 Стенографски дневници на Тринадесетото обикновено народно събра-
ние. Втора редовна сесия. София, 1905, кн. ІV, 1613–1614 (Stenografski dnevnitsi na 
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че независимо от сериозните личностни качества, които притежава, 
Мушанов не надскача равнището на средата, в която се движи и в общи 
линии споделя мнението на деня. Разбира се, не бива да пропускаме об-
стоятелството, че обстановката в началото на 1907 г. е много напрегна-
та и опозицията се стреми да използва момента, за да събори правител-
ството от власт. Тук следва да посочим още едно важно обстоятелство 
от вътрешнопартийния живот на демократите. Тяхната партия е много 
слаба в Русенски окръг, където има само 6 организации от отчетените 
на Шестия конгрес (април 1907 г.) общо 358 за страната. По-назад е 
само Варненски окръг с 4 организации, като и в двата окръга броят на 
дружините не се е увеличил в сравнение с предходната година. И това 
при отчетено почти двойно повишаване на броя на организациите в ця-
лата страна! Заседанието на върховния партиен съвет, проведено в деня 
преди конгреса, отчита и занижаване на пропагандата, независимо че 
оценява като положителен факт митинга в Русе от януари с. г. и речта 
на Мушанов там72. Изложеното сочи ясно, че независимо от участието 
си в централното ръководство, Н. Мушанов не полага големи усилия 
за масовизирането на Демократическата партия в окръга, където жи-
вее. Това е своеобразен показател за неговите бъдещи цели и интереси, 
които явно не са свързани с утвърждаването му като ръководител на 
партията в Русе. Не случайно веднага след установяването на демокра-
тите на власт той се премества в столицата и донякъде губи връзката с 
крайдунавския град.

Когато критикува министър-председателя, Мушанов не предпо-
лага, че само две седмици по-късно той няма да бъде между живите. 
На 26 февруари 1907 г. Д. Петков става жертва на атентат, извършен 
от психически неуравновесен бивш чиновник. Въпреки че убийството 
му не е политическо73, то предизвиква сериозна криза както в ръковод-
ството на Народнолибералната партия, така и в самия правителствен 
екип. Лидерския пост в партията си оспорват д-р Н. Генадиев и Добри 

Trinadesetoto obiknoveno narodno sabranie. Vtora redovna sesiya. Sofia, 1905, kn. ІV, 
1613–1614.)

72 Пряпорец, бр. 49 от 30 апр. 1907 (Pryaporets, br. 49 ot 30 apr.).
73 Попов, Ж. Бурният живот на Димитър Петков. София, 1998, 189-196. 

(Popov, Zh. Burniyat zhivot na Dimitur Petkov. Sofia 1998, 189-196). Някои мемоаристи 
го оценяват като политическо. Георгиев, Б. Парламентарната опозиция и вътреш-
ната политика на българските правителства (август 1887 – януари 1908), с. 527 сл. 
Georgiev, B. Parlamentarnata opoziciya i vutreshnata politika na bulgarskite pravitelstva 
(avgust 1887 – yanuari 1908), s. 527 sl.) и цит. лит.
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Петков. До разцепление не се стига74, но възникналото противоборство 
силно отслабва силите на партията и правителството. Неподготвен за 
подобен развой на събитията, Фердинанд оставя стамболовистите на 
власт, но започва да им търси заместник, вследствие на което апети-
тите на ръководителите на демократите да поемат управлението рязко 
нараст ват. Н. Мушанов продължава да следи зорко събитията от Русе, 
но не се включва активно поне до есента на 1907 г. Намаляват и кри-
тиките към монарха, защото в този период Фердинанд води активни 
преговори с демократите за отцепването им от Патриотичния блок и 
поемане на властта75.

Народнолибералите правят всичко възможно да отдалечат пада-
нето си от власт. През пролетта на 1907 г. те започват настъпление сре-
щу гражданските права, ограничават с драконови мерки печата, увели-
чават числения състав на полицията и създават тайна полиция, която да 
следи политическите им противници76. Сключен е и нов конверсионен 
държавен заем в размер на 145 милиона лева77, срещу утвърждаването 
на който демократите остро протестират78. Силите им обаче са крайно 
недостатъчни за ефективно противопоставяне на властта.

Мушанов, който продължава да живее в Русе, не е особено акти-
вен в този период поне на национално равнище. Една от сериозните 
причини за това е личната трагедия, сполетяла семейството му. В нача-
лото на май 1907 г. Ал. Малинов и други членове на централното бюро 
посещават Русе и остават за Гергьовден. Те са посрещнати в дома на 
семейство Стефанови, където живее Никола със семейството си. Лиде-
рите идват по партийни дела, но им прави впечатление, че 7-годишният 
Светослав има болнав вид. По тяхно настояване е извикан лекар. Мом-
чето се оплаква от болки в стомаха, но лекарят не успява да разбере, че 
детето има силно възпален апандисит. Няколко дни по-късно положе-

74 Попов, Ж. Народнолибералната (стамболовистка) партия в България., с. 
197 сл. (Popov, Zh. Narodno-liberalnata (stambolovistkata) partiya v Bulgaria, s. 197).

75 Саздов, Д. Демократическата партия в България, с. 255 сл. (Sazdov, D. 
Demokraticheskata partiya v Bulgaria, s. 255 sl.).

76 Държавен вестник, бр. 13 от 17 ян. 1907 (Darzhaven vestnik, br. 13 ot 17 yan. 
1907). Вж. Иванов, Д. Кратка история на държавна сигурност 1907 – 2013. София, 
2013, с. 58 сл. (Ivanov, D. Kratka istoriya na durzhavna sigurnost 1907 – 2013. Sofia, 
2013, s. 58 sl.).

77 Стенографски дневници на Тринадесетото обикновено народно събрание. 
Първа извънредна сесия. София, 1907, 2–55 (Stenografski dnevnitsi na Trinadesetoto 
obiknoveno narodno sabranie. Parva izvanredna sesiya. Sofia, 1907, 2–55).

78 Пряпорец, бр. 22 от 24 февр. 1907 (Pryaporets, br. 22 ot 24 fevr. 1907).
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нието се влошава силно. Поради липса на специалисти, родителите му 
го откарват в Букурещ. Там му е направена спешна операция, но вече 
е твърде късно и на 13 май 1907 г., Светослав умира в болница в Буку-
рещ. Опелото се извършва в църквата „Св. Тройца” в Русе на 14 май, а 
погребението – на следващия ден79. Загубата е покъртителна и Муша-
нов не успява да участва в политическия живот в близките месеци. Съ-
болезнователните телеграми, които получава от цялата страна80 обаче 
говорят за повишеното му влияние в партията. Още преди трагичния 
инцидент, в края на април 1907 г., видният русенски адвокат е избран 
без никакви проблеми във върховния партиен съвет на Шестия конгрес 
на партията в Плевен81. Това показва, че независимо че не участва ак-
тивно в работата му82 той е високо ценен сред съпартийците си.

Създавайки впечатлението, че падането им от власт е въпрос на 
време, народнолибералите постепенно стабилизират позициите си през 
лятото на 1907 г.83. Фердинанд продължава да преговаря с Ал. Малинов 
за създаването на нов кабинет, но едновременно с това води преговори 
и с прогресивнолибералите. Тежките условия на княза, който иска да 
определя в новия кабинет военния и външния министър, отблъскват 
ръководството на демократите и карат Малинов да упорства. От своя 
страна монархът дълго време забавя решителния момент за разделяне 
с правителството на П. Гудев (заменил Д. Петков) с предлога, че пред-
стои гласуването на бюджета за 1908 г.84.

Вероятно княжеските предложения са обсъждани многократно в 
централното бюро, но липсват конкретни сведения за позицията на от-
делните му членове. Косвено може да се предполага, че Н. Мушанов 
подкрепя изцяло позицията на лидера на партията. Издигането му в 
партийната йерархия като теоретик, задаващ общия тон на вътрешна-
та политика, проличава особено ясно в края на 1907 г., когато Демо-

79 ЦДА, ф. 1303к, оп. 1, а. е. 1, тетр. ІІ, л. 48-49; Пряпорец, бр. 56 от 17 май 1907 
(Pryaporets, br. 56 ot 17 may 1907).

80 Два дни по-късно семейство Мушанови благодари на всички за съболезнова-
нията. Пряпорец, бр. 57 от 19 май 1907 (Pryaporets, br. 57 ot 19 may 1907).

81 Пряпорец, бр. 49 от 30 апр. 1907 (Pryaporets, br. 49 ot 30 apr. 1907).
82 Пряпорец, бр. 61 от 28 май 1907. (Pryaporets, br. 61 ot 28 may 1907).
83 Попов, Ж. Народнолибералната (стамболовистка) партия в България, с. 

78 (Popov, Zh. Narodno-liberalnata (stambolovistkata) partiya v Bulgaria, s. 78). Това 
се отчита от някои опозиционни сили. Народни права, бр. 148 от 9 юли, бр. 177 от 14 
авг. 1907 и др.

84 Саздов, Д. Демократическата партия в България, с. 282 сл. (Sazdov, D. 
Demokraticheskata partiya v Bulgaria, s. 282 sl.).
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кратическата партия издава поредния си „Календар”. В него Мушанов 
участва с петата поред статия „Що е конституционно парламентарно 
управление”, а портретът му стои редом с този на Малинов, Такев и 
Ляпчев85, което е сериозна атестация за положението му в партията. 
Той участва активно и в обиколките в провинцията, като придружава 
Малинов и Такев в различни градове. По собствените му думи, това му 
помага да заглуши болката от личната трагедия86.

* * *

Началото на ХХ столетие започва успешно за Н. Мушанов, но 
скоро след смъртта на П. Каравелов вътрешната криза в Демократичес-
ката партия се разраства. Напускането на радикалите води до много 
тежки проблеми, но същевременно именно те дават шанс на новия во-
дач на русенските либерали да влезе с летящ старт в голямата полити-
ка. За това спомага правилната му политическа ориентация. В дебата 
с „младите демократи” Мушанов защитава десни идеи, нехарактерни 
за партията до този момент. Това му позволява да се сближи с новия 
водач Ал. Малинов и чрез него да повиши престижа си пред обикно-
вените партийни членове. Личната драма, която преживява в края на 
периода го съсипва житейски, но същевременно му дава възможност 
да загърби семейния живот и да се съсредоточи изцяло върху поли-
тическото си израстване. Усилията, които полага дават резултат и в 
началото на следващия му житейски период той вече е министър в 
новия кабинет.

85 Пряпорец, бр. 142 от 8 дек. 1907 (Pryaporets, br. 142 ot 8 dek. 1907).
86 ЦДА, ф. 1303к, оп. 1, а. е. 1, тетр. ІІ, л. 49-50.
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НАСОКИ И ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО-
КУЛТУРНАТА ПОЛИТИКА КЪМ АЛБАНЦИТЕ  

В ЮГОСЛАВИЯ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Марияна Стамова

GUIDELINES AND TRENDS IN EDUCATIONAL  
AND CULTURAL POLICY TOWARDS ALBANIANS  

IN YUGOSLAVIA AFTER WORLD WAR II
Mariyana Stamova

After the end of the World War II Yugoslavia advanced towards a federative structure 
in which a new solution for interethnic relations was offered between the constitutive peo-
ples and their state formations. The attitude towards the ethnic minority communities within 
the borders of the Yugoslav federation was also changed. One of the most numerous among 
them appeared to be the Albanian minority, located in the border regions and having a di-
rect contact with the “mother state” Albania. However, by force of a political decision the 
Albanians in Yugoslavia were divided into three republics with a different status, number 
and importance. In Kosovo they formed a majority, while in Macedonia and Montenegro 
they were a minority. The emphasis in this article will be placed on educational and cultural 
policy towards the largest Albanian population in Yugoslavia – namely Kosovo.

С етноформиращите процеси в югославската федерация след 
Втората световна война се отива към федеративно устройство, в което 
се предлага ново уреждане на етническите взаимоотношения – между 
съставните народи и техните държавни образувания. Променя се отно-
шението към етническо-малцинствените общности в рамките на Юго-
славия, с което се дава шанс за открита легитимация и на албанския ет-
нос. Албанското малцинство е едно от най-многобройните, разположе-
но в граничните области и имащо непосредствен контакт с „държавата-
майка” Албания. По силата на политическо решение обаче албанците 
са разделени в три републики с различен статут, численост и тежест. В 
Македония и Черна гора те са малцинство, а в Косово и Метохия те са 
мнозинство и в тази връзка акцента в научното изследване ще поставя 
именно на тях. Още в първите години от изграждането на югославската 
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федеративна държава албанците в Косово успяват да извоюват две мно-
го важни и съществени промени, свързани с по-нататъшното развитие 
на областта. Една от тези промени наред с признаването му като отдел-
на националност, е насочена към културно-образователната политика, 
а именно признаването на албанския език като един от официалните 
езици в Косово или с други думи – гарантирането му на равенство със 
сърбохърватския. 

Трябва да се отбележи, че с установяването на новата мирна сис-
тема след 1945 г., албанската държава отново е в границите, установени 
след края на Първата световна война, с което част от албанското насе-
ление остава извън рамките на нова комунистическа Албания. Така, 
усилията за запазване на политическата независимост и териториален 
интегритет на Албания, отказът на правителствата на САЩ и Велико-
британия да признаят режима в Тирана, необходимостта от помощ и 
координирани действия с Югославската народна армия на Йосип Броз 
Тито принуждават албанската компартия начело с лидера ѝ Енвер Хо-
джа да не поставят на дневен ред и да не повдигат като актуален въпро-
са за принадлежността на Косово и правата на албанското малцинство 
в „Титова Югославия”. 

В първите дни на м. април 1945 г. делегация на областните ръко-
водства от Косово и Метохия заминава за Белград за среща с югослав-
ския лидер Тито. За първи път албанци от Косово са приети от Тито. 
В разговора си с тях той заявява: „В Косово и Метохия трябва да се 
изгради такова братство и единство, че на народа там да му е все едно 
дали се намира в границите на Албания или на Югославия.”1 Към това 
Тито добавя: „Албанският народ трябва да знае каква Югославия ние 
строим и че в тази нова общност, която струваше толкова кръв, той 
ще бъде равноправен, ще му дадем всички възможности да развие и 
изгради своя култура, свои училища, да напредва в своето стопанско 
развитие”2. С това югославският лидер определя основните насоки в 
програмата за бъдещето на албанското население в Косово. 

На първия конгрес на комунистическата партия на Сърбия през 
м. май 1945 новият политически секретар на Областния комитет за Ко-
сово и Метохия Джоко Пайкович отбелязва наличието на слабости и 
допускането на „големи грешки спрямо албанците”, с което „те при-
добиват увереността, че нищо не се е променило от времето на стара 

1 Mišović, Miloš. Ko je tražio Republiku Kosovo 1945–1985. Beograd, 1987, s. 41. 
2 Hasani, Sinan. Kosovo – Istine i Zablude. Zagreb, 1986, s. 126. 
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Югославия”3. Тези грешки са свързани със забраната да се издигат ал-
бански знамена и с въвеждането на сърбохърватския език в админи-
страцията. 

В случая, важно е да се отбележи, че с изграждането на федера-
тивна Югославия през 1945 г. две много важни промени оказват вли-
яние върху по-нататъшното развитие на проблема с албанското насе-
ление, особено в автономната област Косово и Метохия в рамките на 
сръбската република. Първо, гарантира се признаването на албанското 
население като обособена национална общност, живееща в обособена 
географска територия – Косово, и второ, албанският език се признава 
за един от официалните езици в Косово. С други думи, гарантирано му 
е законово равенство със сърбохърватския. С откриването на албански 
училища и възможността за културно развитие и национално утвър-
ждаване се отбелязва значително подобряване на статута на албанското 
малцинство в Югославия4. В повечето случаи обаче в годините след 
войната се наблюдава само едно декларативно изтъкване правата на ал-
банците в Югославия. 

Във връзка с „правилното решаване на националните отношения 
на територията на Югославия” на всички малцинства се гарантират ос-
вен политически и културно-просветни права. Според конституцията 
на Федеративна народна република Югославия (ФНРЮ) от 1946 г. на-
ционални малцинства са албанците, унгарците, власите, турците, ро-
мите, словаците, румънците, българите, украинците, чехите, русините 
и т. н. Езиковата равноправност на албанците, която се гарантира с тази 
конституция, практически се потвърждава с въвеждането на албанския 
език в администрацията на всички нива. Трябва да се отбележи, че 
още на 9 август 1945 г. комисия при Министерството на просветата на 
ДФЮ приема указание за откриване на училища с преподаване на май-
чин език на националните малцинства. Този акт се утвърждава с член 
13 от конституцията на ФНРЮ, в който се постановява отварянето на 

3 Пак там, с. 143. 
4 В междувоенния период албанците в Косово са лишени от възможността да 

получават образование на майчин език, да го употребяват на обществени места, да раз-
виват национална по характер култура. По тези въпроси вж. по-подробно: Бобев, Б. 
Развитие на албанския национален въпрос след Първата световна война. Проблемът 
Косово. –В: Национални проблеми на Балканите: история и съвременност. София, 
1992, 142–157 (Bobev, B. Razvitie na albanskiya natsionalen vapros sled Parvata svetovna 
voyna. Problemat Kosovo. –V: Natsionalni problemi na Balkanite: istoriya i savremennost. 
Sofia, 1992, 142–157); Prifti, Peter. Minority Politics: The Albanians in Yugoslavia – 
Balkanistika (Cambridge), 1975, II, p. 11. 
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училища с изучаване на албански език в Косово и Метохия, Македония 
и Черна гора5.

В тези първи следвоенни години по статистически данни в Косо-
во и Метохия неграмотното население е 99%. Ограмотяването на алба-
нците е организирано в отделни курсове. До 1947 г. са ограмотени 105 
хил. албанци, отворени са 88 читални, 243 нови основни училища, една 
гимназия и едно педагогическо училище. Така през учебната 1946/47 г. 
общият брой на основните училища с преподаване на албански език 
достига 467, в които учат 57 578 ученици, а броят на средните училища 
е 16 с 1825 ученици от албанското национално малцинство. 

В тази насока, след края на войната югославската държава започ-
ва да провежда политика за преодоляване на изостаналостта, характер-
на за Косово и Метохия, и на неграмотността, стимулира албанските 
деца да ходят на училище, предприема мерки, целящи да се освободи 
и разкрепости албанската жена от предразсъдъците, като стане рав-
ноправна. Според преброяването от 15 март 1948 г. във ФНРЮ около 
73,73% от албанското население е неграмотно. За времето от 1945 до 
1952 г. се научават да пишат и четат 155 643 албанци от Косово и Ме-
тохия6. Мерките на държавата в тези години се свеждат до откриването 
на албански училища и курсове за ограмотяване. И докато преди вой-
ната в Косово и Метохия няма нито едно албанско училище, докато 
през 1945 г. вече има 191 училища с 27 хил. албански ученици, а през 
1951 г. – не по-малко от 585 албански училища със 76 хил. ученици и 
117 учители по албански език. По време на войната и непосредствено 
след нея започват да излизат вестници и списания на албански език. 
През учебната 1947–1948 г. в Джаковица се открива училище за препо-
даватели по албански език. На сесия от 4 юни 1949 г. Народният съвет 
на АКМО взема решение да се открият педагогически курсове за сърби 
и албанци в Призрен и Печ, които подготвят много учителски кадри. 
По-късно се организират и курсове за усъвършенстване на преподава-
телите по отделни предмети. На основание член 37 от статута на авто-
номната област Народният съвет на областта взема решение на 20 юли 
1950 г. преподавателите по история в албанските училища да преминат 
задължително отделни курсове за предмета история7.

5 Stojković, L. M. Martić. Nacionalne Manjine u Jugoslaviji. Beograd, 1953, s. 
112; Babuna, A. The Albanians of Kosovo and Macedonia: Ethnic Identity Superseding 
Religion – Nationalities Papers (Northern Illinois University), 2000, № 1, p. 69.

6 Stojković, L., M. Martić. Nacionalne Manjine, s. 142. 
7 Пак там, 143–145. 
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В края на 40-те и началото на 50-те години в Косово и Метохия ра-
ботят 258 културно-просветни дружества с около 3150 членове. Откри-
ват се също така библиотеки, народни университети и т.н.8 През 1948 г. 
в новопостроената сграда на Дома на културата в Прищина се открива 
народен театър с два художествени колектива: албански и сръбски. На 
езика на албанското малцинство излизат вестници и списания. От общо 
17 списания, излизащи в Косово по това време, само две са на албански 
език – литературното списание „Нов живот” на албанците в Прищина, 
което започва да се печати през 1949 г., и списанието на Съюза на пио-
нерите в АКМО – „Пионир”, чийто първи брой се появява през месец 
декември 1950 г. В края на 1951 – началото на 1952 г. от общо 22 вест-
ника на малцинствата във ФНРЮ само 4 са на албански език9.

Цялостната политика на югославското ръководство към нацио-
налните малцинства във федерацията търпи своите промени. Така, в 
края на м. октомври 1959 г. до републиканските и околийските комите-
ти на партията се изпраща строго поверително писмо, в което се набе-
лязват мероприятия за подобряване работата по линия на национални-
те малцинства.

Самото писмо съдържа няколко основни момента. В уводната част 
се прави баланс на резултатите от политиката на партията и правител-
ството, постигнати през последните 15 години в областта на общест-
вения, стопанския и културния живот на националните малцинства10. 
По-нататък се обръща сериозно внимание на икономически изостана-
лите краища на страната, в които живеят национални малцинства, и се 
препоръчва да се направи всичко за тяхното икономическо развитие, 
обезпечаване на материални средства за изграждането на малцинстве-
ни училища, културни домове и театри. Във връзка с това се препо-
ръчва ускорено създаване на квалифицирани кадри от специалисти на 
националните малцинства във всички области: технически, културни, 
за администрацията, в армията и пр. Заявява се, че е наложително да 
се ликвидира напълно политиката, според която не само не се издигат 
кадри на малцинствата, но и се отстраняват съществуващите такива. 
Отбелязва се, че от особена важност е издигането на квалифицирани 
кадри за администрацията. По този начин служителите, работещи по 
места, където живеят националните малцинства, трябва да говорят 
два езика – сърбохърватски и на съответното национално малцинство. 

8 Пак там, с. 126. 
9 Пак там, 132–133. 
10 ДАМВнР, оп. 10-п, а. е. 1324, л. 2. 
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Конкретно се посочва необходимостта от въвеждане на двата езика в 
учрежденията, организациите, съдилищата и народните съвети, като се 
ликвидира съпротивата, която се проявява при говоренето на малцин-
ствения език11. По линия на просветата обучението в училищата да се 
води на двата езика и да се издават по-добри учебници на езиците на 
малцинствата. Произведенията на писателите от малцинствата трябва 
да се превеждат и на сърбохърватски език. Необходимо е също да се 
обезпечи на малцинствата възможността да се запознаят с културата, 
изкуството и с други придобивки на страните, към които принадлежат 
народностно12. Държавните органи в отделните републики трябва да 
създадат условия за реализация правата на националните малцинства 
и за нормалния им живот, тъй като върху тях пада отговорността за 
това. В писмото се казва, че отношението към определено национално 
малцинство не трябва да се влияе от състоянието на отношенията на 
ФНРЮ със съответната страна, към която то принадлежи. Ако Югосла-
вия е например в лоши отношения с Албания, това не трябва да дава 
неблагоприятно отражение в политиката към албанското малцинство. 
Точно заради това трябва да се поддържат народните традиции и оби-
чаи на малцинствата, тъй като така се обезпечава възможността те да 
бъдат мост, който свързва ФНРЮ със съседите ѝ13. 

Но, въпреки всички тези завоевания в първите следвоенни годи-
ни, албанските стремежи в Югославия и основно в Косово се насочват 
към постигането на пълно равенство с останалите народи на Югославия. 
Една от основните пречки за това пред тях се оказва обаче политиката на 
един от легендарните сръбски партизански ръководители, който до сре-
дата на 60-те години на ХХ век е вицепрезидент на югославската федера-
ция и направляващ дейността на органите на Държавна сигурност (т.нар. 
УДБА) във федерацията. На проведеният през лятото на 1966 г. „Брион-
ски” пленум на ЦК на СЮК се слага край на унитаристката политическа 
линия, следвана от него. Този пленум се оказва и „рубиконът” за раз-
витието на междунационалните отношения в югославската федерация. 
Решенията на пленума довеждат до реално отприщване на потиснатия 
до този момент албански проблем, който избива на повърхността. Това 
се оказва първата голяма победа на албанците в Югославия. Следват раз-
крития за мащабите на действия на югославските органи за сигурност 
най-вече в автономната област Косово и Метохия. 

11 Пак там, л. 2–3. 
12 Пак там, 3–4. 
13 Пак там, л. 4.
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На шестия пленум на ЦК на СКС (14–15 септември 1966 г.) се 
признават редица случаи от 40-те и 50-те години на извращения и от-
клонения от провъзгласяваната национална политика в Косово и репре-
сии. За пръв път получават гласност и някои факти за неравноправното 
положение на албанското население в областта на културата, науката и 
образованието. При численост на населението в областта Косово над 
един милион души, от които повече от 70% са албанци и турци, все 
още има проблем с употребата на родния им език, което нерядко се 
отчита като проява на национализъм. От изнесените данни на пленума 
е видно, че за над 100 хил. албански ученици в Косово се издават само 
един вестник и едно списание на албански език, че в библиотеките в 
областта от 401 хил. книги само 105 хил. са на албански.

С „Брионския пленум”, албанския проблем в многонационалната 
федерация навлиза в качествено ново състояние и сред албанското на-
селение започва движение с основна цел да се постигне пълно нацио-
нално признание, включващо и републикански статут за Косово. Кул-
минацията на това движение идва в края на 1968 г., когато експлодира в 
серия от демонстрации в редица градове на Косово и Македония, меж-
ду които Прищина и Тетово. 

Именно тези събития изиграват голяма роля в по-нататъшното 
развитие на този проблем и промените в конституционно-правното и 
обществено-политическото развитие на югославската федерация. С 
промените в конституцията в периода от 1968 до 1971 г. се дават пове-
че права на албанското малцинство, Косово и Метохия получава офи-
циално името Косово, като отпада неприемането от албанска страна 
на Метохия, считано за сръбско, създава се също така национален ал-
бански университет в Косово, разрешава се на албанците в Косово да 
издигат своето национално знаме на национални празници и по други 
поводи, албанското ръководство в Косово получава политическо пред-
ставителство на републиканско и на федерално ниво, развива се с още 
по-големи темпове националната култура и образователната система 
сред албанците във федерацията и т.н. Всички тези промени имат свое-
то отражение в Косово, като превръщат албанския проблем не само в 
проблем на Сърбия, а и в общофедерален. Това съвпада с навлизането 
на СФРЮ в началото на 70-те години на ХХ век в обществено-поли-
тическа и социално-икономическа криза. Процесите сред албанското 
малцинство в тези години не са изолирани и имат пряка връзка със 
събитията във федерацията и по-конкретно в хърватската република. 
Търсейки съюзници срещу Сърбия, ръководството в Загреб подтиква 
претенциите за разширяване автономните права в Косово. 

Насоки и тенденции в образователно-културната политика към албанците...



136

Всичко това от своя страна подпомага оформянето на „албаниза-
цията” на Косово като политическа линия от края на 60-те – началото на 
70-те години, в която съществена и много важна роля изиграва албан-
ският партиен и интелектуален елит. Трябва да се обърне внимание, че 
този процес на налагане на албанците във всички сфери на обществено-
политическия и образователно-културен живот в Косово, се предшества 
от няколко основни стъпки по пътя на превръщането му в целенасочена 
политика. Една от тези стъпки е езиковото съвещание, което се провеж-
да в Прищина в края на 1968 и началото на 1969 г. На него, като основа 
за литературната форма на албанския език в Косово, се приема езиковия 
стандарт на НР Албания, който е базиран на диалекта на тоските (пле-
менна общност в Южна Албания). Дотогава, основна форма на езиково 
общуване между албанците в Косово е наречието на гегите (племен-
на общност в Северна Албания). При утвърждаването на новия езиков 
стандарт се изтъква, че „всички албанци, независимо от това, къде жи-
веят, трябва да имат един език, един правопис, тъй като са една нация”. 

Именно, в края на 1969 г. на мястото на бившата институция, 
съставена от отделни факултети към Белградския университет, се от-
крива албански университет в Прищина. В Прищинския университет 
преподаването се извършва както на албански, така и на сръбски език, 
с което се дава възможност на албанското население не само в Косово, 
но и в съседна Македония да се обучава на майчин език. В този ас-
пект Прищина започва да се утвърждава като образователен, културен 
и литературен център на Косово и се превръща в притегателна сила за 
албанците от останалите области на югославската федерация. 

Много важна роля за политическия живот на Косово по това време 
изиграва визитата на хърватска партийна делегация на най-високо рав-
нище, водена от председателя на ЦК на Съюза на комунистите в Хърва-
тия Савка Дабчевич-Кучар в края на м. октомври 1970 г. в Прищина14. 
В стремежа си да намери съмишленици и съюзници срещу сръбския 
хегемонизъм хърватското ръководство се ориентира и към албанския 
обществено-политически връх и елит, като подтиква претенциите му за 
разширяване автономните права на Косово15.

Друг характерен момент в установеното хърватско-косовско съ-
трудничество е, че с промяната в политическия курс в Косово и Ме-

14 Mišović, M. Ko je tražio, s. 356. 
15 Величков, Й. Националните малцинства и външната политика на СФРЮ. 

С., 1979, с. 56 (Velichkov, Y. Natsionalnite maltsinstva i vanshnata politika na SFRYU. 
Sofia, 1979, s. 56).
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тохия през 1968 г. много албанци от Косово и Македония заминават 
да учат както в университетите в Загреб и Задар в Хърватия, така и в 
столицата на Словения – Любляна. Така цяло поколение албанци полу-
чават своите университетски дипломи не от Белград, каквато е практи-
ката до 1968 г.16

В началото на 70-те години, паралелно със засилване на „албани-
зацията” на Косово се наблюдава определено интензивно развитие на 
културните взаимоотношения между Албания и СФРЮ. 

Важен момент в нормализацията на двустранните отношения за-
едно с възстановяването на дипломатическите отношения през м. фев-
руари 1971 г. е полагането на основите на културното сътрудничество 
между албанците от двете страни на границата, преимуществено между 
Албания и Косово. Неограничената размяна на учители, литература, те-
левизионни и радио програми и други културно-просветни контакти во-
дят до укрепване на процеса на „албанизация” на автономната област17. 

Това сътрудничество е особено интензивно между университети-
те в Тирана и Прищина. Косовските преподаватели получават от Алба-
ния непосредствено и безпрепятствено учебни програми, методическа 
литература, учебници и помагала. В същото време внушителен брой 
преподаватели от НРА идват на курсове за преквалификация и пови-
шаване на квалификацията си в университета в Прищина. Трябва да 
се добави, че от 1968 г. учители от Косово участват във всички важни 
академични семинари и конференции, които се провеждат в Тирана. 
Косовски албански писатели публикуват свои произведения в НРА в 
големи тиражи и с помпозни представяния на книгите си. Певчески 
групи и танцови ансамбли от Косово често имат представления в раз-
лични албански градове, а театрални групи от Косово поставят пиеси 
в Тирана18. 

В аналитична информация на югославските дипломати в Ти-
рана в началото на 1971 г. се отбелязва, че макар и да няма план за 
културно сътрудничество между НРА и СФРЮ, от югославска страна 
се разрешават взаимни контакти, посещения и размяна на литература 
между Тирана и Прищина. От друга страна, в албанските предложения 

16 Батаковић, Д. Косово и Метохија. Историја и идеологија. Београд, 1998, с. 
191. 

17 Vickers, M. Between Serb and Albanian. A History of Kosovo. New York, 
Columbia University Press, 1998, p. 176. 

18 Prifti, P. Minority Politics, p. 38. 
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се предвижда културен обмен само между НРА и САПК19. Югослав-
ско-албанските преговори за културен обмен през лятото на 1971 г. са 
прекъснати по албанско настояване. Като основна причина за това се 
изтъква фактът, че докато югославяните се стремят да се подпише спо-
годба между СФРЮ и НРА, то албанските намерения са за културен 
обмен само между САПК и НРА20. В крайна сметка е сключен протокол 
за двугодишно културно сътрудничество, чийто срок изтича в края на 
1973 г. Албанската страна обаче категорично заявява, че ще осъщест-
вява културен обмен само със САП Косово, а за останалите републики 
тези контакти няма да имат практически ефект21. 

Като цяло периодът между 1968 и 1975 г. бележи значително ин-
тензифициране на културния обмен между НРА и СФРЮ, който нами-
ра израз в сътрудничеството между научни и образователни институ-
ти – университетите в Прищина и Тирана, творчески съюзи и културни 
учреждения и пр.22 Това раздвижване в югославско-албанските отно-
шения, което е видимо в сферата на културните контакти и взаимоотно-
шения, се развива в условията на продължаваща криза в междунацио-
налните отношения в югославската федерация. 

С конституцията на СФРЮ от 1974 г., която се оказва последната 
общоюгославска се променя статута на автономната покрайнина Ко-
сово от републикански във федерален. Възползвайки се от редицата 
процедурни и политически нововъведения, като правото на вето, ро-
тационния принцип, квотното представителство, колективното ръко-
водство, косовският елит получава възможност да изразява определени 
виждания и да издига искания на федерално държавно ниво, на висши-
те форуми на СЮК, да ги отстоява с помощта на свои привърженици, 
в лицето на хърватската и словенската югорепублики. В член 170 от 
югославската конституция се предвижда възможност гражданите сво-
бодно да изразяват принадлежността си към народ или народност, сво-
бодата да развиват своята национална култура и да употребяват своя 
език и писменост. В тази връзка се обявява за противоконституционно 
и наказуемо всякакво пропагандиране или прокарване на национална 
неравноправност, както и всякакво разпространение на национална, 
расова или религиозна омраза и нетърпимост. В следващия член 171 
се потвърждава възможността представителите на народностите, спаз-

19 ДАМВнР, оп. 5 ш, а. е 913, л. 54. 
20 Пак там, а. е. 824, л. 33. 
21 Пак там, оп. 6 ш, а. е. 9, л. 15. 
22 Величков, Й. Националните малцинства, 54–55. 
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вайки конституцията и законите, да употребяват своя език и писменост 
в осъществяването на своите права и задължения. 

В същото време с конституцията на СФРЮ от 1974 г. се предос-
тавя възможност за засилване на пропагандата в културен план сред 
албанците в югославската федерация от страна на албанската държава. 
В САПК се изпращат учители и професори от Тирана, учебни матери-
али и помагала за училищата и университета в покрайнината и т.н. Но, 
според югославските политически кръгове, в резултат на засилената 
културна и просветна пропаганда нараства броят на националистиче-
ските прояви сред населението от албански етнически произход в юго-
славската федерация. 

За целите на албанската пропагандна политика, своето място за-
ема също както научното и културно-просветното сътрудничество с 
НСР Албания и особено участието на преподаватели в научно-обра-
зователния процес в университета в Прищина, вносът на учебници и 
литература и възможностите за разгласяване на целите и исканията 
на немалък брой млади хора, особено в училищата и в университета в 
Прищина23. Годишно от Албания се ангажират около 80 преподаватели. 
Как Албания оценява тяхната роля, се разбира от думите на албанския 
посланик в Алжир по това време: „За да има Албания голямо влияние 
в Косово и най-вече сред представителите от албанската народност, ос-
новна заслуга имат нейните преподаватели и други просветни и научни 
специалисти.”

Смъртта на югославския лидер Йосип Броз Тито през 1980 г. и 
взривоопасните за югославската федерация събития в автономната по-
крайнина Косово само година по-късно, ясно показва, че съществуват 
съществени пропуски и недостатъци в провежданата следвоенна кул-
турно-образователна политика спрямо албанското малцинство в много-
националната федерация.

Като причини за събитията в САП Косово през 1981 г., на които 
според ЦК на СЮК трябва да се обърне голямо внимание, са тежката 
ситуация в университета и в средните училища в покрайнината, от една 
страна, и политиката на НСР Албания, от друга страна. Съгласуването 
на системата на средното и висшето образование с нуждите на стопан-
ството и на общественото развитие също е един от големите проблеми 
на Югославия, от чието успешно решаване зависи трудовата заетост 
при младото поколение. В тази връзка САП Косово само си създава още 

23 Arhiv Slovenije (AS) 1589, CK ZKS, št. 1230, AE:IV/3701, s. 10. 
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един много голям проблем, който в дългосрочна перспектива се оказва 
потенциално огнище на национализъм и нестабилност. Този проблем е 
пряко свързан със създаването на голям университет в Прищина, в кой-
то се получава несъгласуваност между броя на студентите и нуждите 
на САП Косово от кадри в отделни специалности. По този начин, след 
като завършат, много от младежите и девойките няма къде да работят, 
докато в същото време на косовското стопанство липсват квалифици-
рани работници и специалисти в различни направления. Тези безработ-
ни специалисти с висше образование също са потенциално огнище на 
нестабилност в Косово. Докато през 1977 г. броят на студентите в Уни-
верситета в Прищина е 26 000, то през 1981 г. той нараства на 51 000. 

От друга страна, през 70-те и 80-те години на ХХ век, сериозен 
проблем в политиката на междунационалните отношения в югослав-
ската федерация, предизвиква състоянието и развитието на албанското 
малцинство и в СР Македония. Този проблем обаче е обект на друго 
отделно научно изследване. 

В заключение може да се обобщи, че със смъртта на югославския 
лидер Тито на 4 май 1980 г., албанският проблем е изведен на ново рав-
нище и се превръща постепенно в лакмус за състоянието на федера-
цията. Албанският въпрос навлиза в критична фаза през пролетта на 
1981 г. когато албанците в Косово излизат на улицата и организират 
масови демонстрации и стачки. В края на 80-те години този въпрос 
достига своята кулминация. Ограничаването на автономията на Косо-
во с конституционните поправки през 1989 г., в разрез с югославската 
конституция от 1974 г., довежда от своя страна до поредното открито 
недоволство и нарастващо напрежение сред албанското население в об-
ластта. Ситуацията в Косово отново се изостря и областта става арена 
на масови демонстрации и стачки от страна на албанците в областта. 
Титова Югославия е изправена пред сериозна политическа криза и въ-
прос на време се оказва нейното разпадане.

Марияна Стамова
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СЪЩНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
НА ЕТНОПОЛИТИЧЕСКИЯ „НАУЧЕН” ПРОЕКТ 

„ПОМАШКИ ЕТНОС” В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Стоян Танев

CHARACTERISTIC OF THE ETHNOPOLITICAL 
“SCIENTIFIC” PROJECT “POMAK ETHNOS”  

IN THE REPUBLIC OF BULGARIA
Stoyan Tanev

The author of this article makes a scientific critique of Prof. Evgenia Ivanova’s pub-
lications in which she, through the methodological and methodological innovations of post-
modernism in historical and ethnological science, defends her thesis regarding the expanding 
trend and practice of self-segregation of Bulgarian Muslims in modern Bulgaria as a sepa-
rate Pomak ethnic group. Evgenia Ivanova’s statements and suggestions about the minority 
status of Bulgarian Muslims and their attitude towards separation are based on the applied 
ethnology with field studies of the Bulgarian Mohammedan population in a small Rhodopean 
territory. The invention of the theoretical model for the existence of Pomak ethnicity in the 
Republic of Bulgaria takes place through anonymous inquires. E. Ivanova questioned mainly 
adult Bulgarian Mohammedans without mentioning their names and without data about their 
education, profession, age, social situation and material status. Precisely such field stud-
ies are deprived of public and scientific legitimacy. Therefore they are a dubious source of 
empirical information about the formation of the Bulgarian Mohammedans as a separate 
ethnic community and as an ethnic minority called “Pomak Ethnicity”. They are an organic 
component of the Bulgarian ethno-national community by all indicators, marks and criteria 
of nationality. While confessing Islamic religion, which is not an ethno-determining feature, 
Bulgarian Mohammedans with their spoken Bulgarian language are an integral part of the 
Bulgarian people, such as Bulgarian Catholics and Bulgarian Protestants. 

Едва ли има други наши сънародници, каквито са българите мо-
хамедани, които с поредица поколения в своето вековно съществуване 
по време на почти петвековното османско владичество имат трагична 
историческа съдба. Те са принудени насила, а някои и доброволно зара-
ди материални облаги, да се откажат от традиционната си християнска 
религиозна принадлежност и да приемат исляма. Политиката на осман-
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ската държава да увеличава мюсюлманското население в покорените 
български земи се осъществява и чрез т.нар. кръвен данък (девширме). 
Кръвният данък – единствен в човешката история! – е узаконено пе-
риодично събиране на момчета от български християнски семейства, 
които след помохамеданчване са използвани за нуждите на османска-
та държава. Немалко от тях след окончателното им ислямизиране са 
включвани в платената османска войска и като еничари. Насилственият 
набор на юноши на възраст между 15 и 18 години от немюсюлмански 
поданици на Османската империя откъсва значителна част от подра-
стващото българско мъжко население в продължение на три века1. Тази 
политика се потвърждава от хиляди архивни документи, от отломки 
в историческата памет на българите мохамедани, от техните все още 

1 Георгиева, Цв. Развитие и характер на кръвния данък в българските земи. – 
Годишник на Софийския университет – Философско-исторически факултет, LXI, 
София, 1968, 35–72 (Georgieva, Ts. Razvitie i kharakter na kruvniya danuk v bulgarskite 
zemi. – Godishnik na Sofiiskiya universitet – Filosofsko-istoricheski fakultet, LXI, Sofia, 
1968, 35–72); от същия автор. Събиране на кръвен данък в Родопите. – Родопи, VІ, 
1971, кн. 9–10, 35–37 (Subirane na kruven danuk v Rodopite. – Rodopi, VI, 1971, kn. 9–10, 
35–37); Еничарите в историята на родопските българи. – Родопи, VІІ, 1972, 1, 16–19 
(Enicharite v istoriyata na rodopskite bulgari. – Rodopi, VII, 1972, 1, 16–19); Еничарският 
корпус и османската политика за обезродяване на българския народ. – В: Първи конгрес 
на Българското историческо дружество. Т. 1. София, 1972, 449–452 (Enicharskiyat 
korpus i osmanskata politika za obezrodyavane na bulgarskya narod. – Purvi kongres na 
Bulgarskoto istorichesko druzhestvo. T. 1. Sofia, 1972, 449–452; Le role des Janissaires dans 
la politique ottomanе en terres bulgares XVI-e – milieu du XVII-e s. – Etudes Historiques, 
VIIІ, 1978, pp. 179–190; Еничарският корпус като социален феномен в Османската 
империя. – Военноисторически сборник, 1980, 4, 27–37 (Enicharskiyat korpus kato 
sotsialen fenomen v Osmanskata imperiya. – Voennoistoricheski sbornik, 1980, 4, 27–37); 
Содержание и функции этнонима „болгари” в условиях османского владичества. – 
Bulgarian Historical Review, 1983, 2, 40–53 (Soderzhanie I funktsii etnonima “bolgari” 
v usloviyakh osmanskogo vladichestva. – Bulgarian Nistorical Review, 1983, 2, 40–53; 
Българите срещу кръвния данък. – Векове, 1987, 3, 27–33 (Bulgarite sreshtu kruvniya 
danuk. – Vekove, 1987, 3, 27–33); Еничарите в българските земи. Сoфия, 1988, с. 67, 
223 (Enicharite v bulgarskite zemi. Sofia, 1988, s. 67, 223); Toynbee, A. J. The Ottoman 
Empires Place in World History. – In: The Ottoman State and its Place in World History. 
Edited by Kemal H. Karpat. Volume XI. Leiden E. J. Brill, 1974, pp. 23–25; Радушев, Е. 
Българите в Pax Ottomana. – В: История на българите. Т. І. От древността до края 
на ХVІ век. Под редакцията на проф. Георги Бакалов. София, 2003, 565–567 (Radushev, 
E. Bulgarite v Pax Ottomana. – V: Istoriya na bulgarite. T. I. Ot drevnostta do kraya na 
XVI vek. Pod redaktsiyata na prof. Georgi Bakalov. Sofia, 2003, 565–567; Божков, В. 
Петвековният геноцид. София, 2013, 66–91 (Bozhkov, V. Petvekovniyat genotsid. Sofia, 
2013, 66–91; Ницов, Д. Прояви на ислямизация в Анхиалска каза през ХVІ – нача-
лото на ХVІІІ век. – История, 2017, 4, 371–375 (Nitsov, D. Proyavi na islyamizatsiya v 
Ankhialskata kaza prez XVI – nachaloto na XVIII vek. – Istoriya, 2017, 4, 371–375).
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запазени български предания, песни, обичаи и нрави, от текстове в ле-
тописни бележки на български духовници, от публикувани пътеписи на 
европейски автори и от данни в други източници. 

С учредяването на Третата българска държава след Освобожде-
нието през 1878 г. българите мохамедани също са освободени от чуж-
дия гнет, но тогавашната им историческа съдба отново е драматична. 
Защото тя е подчинена на тесни егоцентрични партийно-конюнктурни 
интереси в българската държавна политика. Достатъчно е да припом-
ним, че от 1878 г. до ден днешен са извършвани многократно посе-
гателства върху тяхната българска етнокултурна и чужда религиозна 
идентичност в пределите на нашето общо отечество България. Едва ли 
има друга държава на Балканите, в Европа и в света, в която имената на 
нейни поданици да са сменяни седем пъти от различни правителства, 
при наличието на диаметрално противоположни политически системи 
в нашата държава. Тъкмо затова имаме основание да наречем бълга-
рите мохамедани в България вечни мъченици на чужда държава и на 
своята родина2.

В тази глобална констатация следва да откроим и няколко десе-
тилетия на материално възмогване, образователен и духовнокултурен 
възход на българите мохамедани в социалистическа България. Тогава 
се формира тяхната многобройна интелигенция, чиито млади кадри в 
годините на своето обучение като ученици и студенти ползват и при-
вилегии, а сетне са обгрижвани като истински родни чеда на Народна 
република България3.

Вътрешният душевен мир на българите мохамедани като гражда-
ни на България повече от 130 години след Освобождението е подложен 
на нестихваща ерозия и поради пагубното въздействие на външнопо-
литическата пропаганда на турската държава както по време на Осман-
ската империя, така и от правителствата на Република Турция. Десе-
тилетия наред на тях им се внушава с всички възможни средства на 

2 Танев, Ст. Българите мюсюлмани – вечни мъченици на чужда държава 
и на своята родина. – Родопи (Смолян), 2008, кн. 3–4, 26–40; в разширен вариант: 
Минало, 2008, 4, 75–96 (Tanev, St. Bulgarite miusiulmani – vechni muchenici na chuzhda 
durzhava i na svoyata rodina.); Гиневски, Хр. Няма последователна политика към 
хората в Родопите. – В: Българите мохамедани. Лъжи и спекулации. Първа част. 
Статии, бележки, научни доклади, писма. София, 2016, 360–363 (Ginevski, Khr. 
Nyama posledovatelna politika kum khorata v Rodopite. – V: Bulgarite mokhamedani. Luji 
i spekulatsii. Purva chast. Statii, belezhki, nauchni dokladi, pisma. Sofia, 2017, 360–363). 

3 Централен държавен архив (ЦДА), ф. 117, оп. 47, а.е. 1015, л. 27, 47, 52, 53 
(Tsentralen durzhaven arkhiv, f. 117, op. 47, a.e. 1015, l. 27, 47, 52, 53).
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пропагандата, че те не са българи, а родопски турци или помаци. Тях-
ната истинска родина като мюсюлмани не е България, а Турция, където 
ще им бъдат осигурени по-добри условия за истински свободен живот. 
Тази по същество антибългарска пропаганда е една от немаловажните 
причини за желанието на българи мохамедани да се изселват в Турция.

В тази антибългарска пропаганда по отношение на българите 
мохамедани се включват както учени – историци, етнолози и други 
представители на научната мисъл в Република Турция, така и учени от 
България. Това тясно „научно” сътрудничество на турски и български 
учени в областта на историческата наука и в други сфери на хуманита-
ристиката относно миналото, настоящето и бъдещето на българите мо-
хамедани придобива системен характер и се осъществява планомерно 
в по-големи мащаби през 90-те години на ХХ век и през изминалите 
досега години на започналото ХХІ столетие. Забелязва се тенденция 
то да се разширява и в следващите десетилетия с реализацията на съв-
местни научни проекти, с провеждането на общи научни конференции, 
форуми, симпозиуми и други съвместни научни инициативи.

Нека си послужа с конкретен пример. От 4 до 6 май 2012 г. в Смо-
лян се провежда научна конференция на тема: „Помаците: версии за 
произход и съвременна идентичност”, организирана от Нов български 
университет, Института за изследване на близкото минало и герман-
ската политическа фондация на свободата „Фридрих Науман”. През 
2013 г. е публикуван сборник с авторски даклади на участвалите в кон-
ференцията български и турски учени, издаден с финансовата подкрепа 
на споменатата немска фондация. Съставител на сборника е Евгения 
Иванова. В предговора на сборника, написан от нея, съвсем правил-
но е изтъкнато, че всяка академична теза има право на публичност. 
… Единствено публичността, подчертава тя, може да осигури както 
нейната аргументация, така и нейното оспорване. Освен това спо-
ред професор Евгения Иванова публичността е единствената барие-
ра пред всевъзможни спекулации4. Възприемайки изцяло това полезно 
за научното мислене твърдение на Евгения Иванова, ще добавя, че в 
своето досегашно и бъдещо развитие българската историческа наука не 
би могла да постига по-добри качествени параметри и нарастваща пуб-
лична легитимност, ако това развитие не е съпроводено с едно постоян-

4 Иванова, Е. Предговор. – В: Помаците: версии за произход и съвременна иден-
тичност. Съставител: Евгения Иванова. София, 2013, с. 10 (Ivanova, E. Predgovor. – 
V: Pomatsite: versii za proizhod i suvremenna identichnost. Sustavitel: Evgeniya Ivanova. 
Sofia, 2013, s. 10).

Стоян Танев



145

но явление, каквото са научната полемика и професионалните дебати 
при историците изследователи. Тази принципно важна констатация с 
пълна сила се отнася и за представителите на българската етноложка 
наука в качеството им на изследователи и преподаватели.

Научните интереси на Евгения Иванова, преподавател в Нов бъл-
гарски университет, са в областта на политическите науки, културоло-
гията, антропологията, балканистиката. Тя проявява допълнителни на-
учни интереси към националната памет, малцинствата и етническата 
политика5. Тази съвкупност от интереси, реализирани като монографич-
ни изследвания, студии, статии и научни проекти с емпирични теренни 
аналитични и обобщаващи констатации, съвпада с появата, възприема-
нето, прилагането и постепенното утвърждаване на постмодернизма 
като ново методологическо и методическо направление в световната 
историческа наука. Изследователите постмодернисти налагат своите 
методологически концепции по-осезателно в края на ХХ и началото на 
ХХІ век с различни наименования: постструктурализъм, лингвистиче-
ски поврат, археология или генеалогия на знанието, интерпретация на 
текстовете, обяснение чрез създаването на сюжет. Според постмодер-
нистите светът се развива хаотично, той е лишен от причинно-след-
ствени връзки и ценностни ориентири. Най-адекватното проникване в 
историческата действителност не се постига с използването на система-
тически построен понятиен апарат на логиката, с нейните строги зако-
ни на взаимоотношението причина – следствие. То по-скоро е достъпно 
посредством интуитивното поетическо мислене с неговата асоциатив-
ност, образност, метафоричност и мигновени откровения. Вместо съз-
даването на обективната реалност на историческия процес чрез научно 
установени и проверени факти, постмодернистите насочват изследова-
телите към реконструиране на миналото с използване на фрагментарни 
и субективни интерпретации на писмени текстове от анкети, на устна 
информация от проведени интервюта с призив да се отделя главно вни-
мание на ритуалите, рутината, маниерите на общуване, идентификация-
та, думите, символите на повседневния живот и пр. Текстът на историка 
изследовател, внушават постмодернистите, това е повествователен дис-
курс, наратив, подчинен на правилата на риториката, които се откриват 
в художествената литература и лингвистиката6.

5 www.politicalscience.nbu.bg/bg/prepodavateli/prof_evgenia_ivanova. 
6 Кусаинов, А. А. Историческая наука в эпоху постмодерна. – Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Региоведение. 
Международные отношения. Выпуск 9, 2004, с. 124 (Kusainov, A. A. Istoricheskaya 
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Най-видните представители на постмодернизма са европейските 
учени Жак Дерида, Мишел Фуко, Ханс-Георг Гадамер, американските 
учени Хейдън Уайт, Ричард Рорти и др. Най-голям принос в утвържда-
ването на наративния дискурс в историческата наука има професор Х. 
Уайт с неговата монография Наративният дискурс и историческата 
репрезентация (1987 г.) и книгата му Фикцията на наратива: Есета 
върху историята, литературата и теорията (1957 – 2007), (2010 г.)7.

Постмодерното историческо изследване предполага и изисква 
професионалният историк вече да не е анализатор на явления, съби-
тия, личности и идеи, а техен интерпретатор, без да е задължен да ги 
обяснява и обвързва в хронологически и системен порядък. Историкът 
вече не е строг изследвач на причинно-следствените връзки между ре-
алните факти, а „наратив” за конкретни явления, събития, личности и 
теоретични модели. Историкът е сравняван като маг, който, назовавай-
ки нещата като разказ, те стават. В новата постмодерна интерпретация 
познанието за дадено събитие се разпада на субективни истини за това 
събитие у всички негови участници, възприемайки го по своему.Тези 
особености на постмодерното историческо изследване през последни-
те години предизвикват и в България повишен интерес към устния раз-
каз на очевидци на явления и събития, до преоценка на отношението на 
историците към архивните документи. За историците изследователи от 
позитивистичната научна школа обаче тези документи са първокласни 
извори, въпреки представянето им като консервативни привърженици 
на „архивния фетишизъм” от представителите на интелектуалния „екс-
тремизъм” в историческия постмодернизъм. Те имат и свой нов поглед 
към мемоарната литература, и особено към спомените като източник на 
информация. За историците и етнолозите от посочената научна школа 
паметта не е упование, още по-малко тя е непоклатима опора за поз-
навателен интерес. Индивидуалната и колективната памет се използва 
от някои изследователи като инструмент за формиране на реално съ-

nauka v epokhu postmoderna. – Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Seriya 4. Istoriya. Regiovedenie. Mezhdunarodnie otnosheniya. Vipusk 9, 2004, s. 124); 
Миронов, Б. Н. Новая апология истории. (Размышления над книгой О. Медушевской). 
– Общественные науки и современность, 2011, 1, с. 139, 140 (Mironov, B. N. Novaya 
apologiya istorii. (Razmishleniya nad knigoi O. Medushevskoi). – Obshtestvennie nauki 
i sovremennost, 2011, 1, s. 139, 140); http: //bmironov.sch.ru; Гуревич, А. Я. Историк 
концу ХХ века в поисках метода. Вступительные замечания. – krotov.info/libr_
min/15_O/di/ssey -1996.htm. (Gurevich, A.Ya. Istorik kontzu XX veka w poiskah metoda. 
Vstupitelnie zamechanya. krotov.info/libr_min/15_O/di/ssey -1996.htm.).

7 Миронов, Б. Н. Цит. съч., с. 139 (Mironov, B. N. Tsit. sach., s. 139). 

Стоян Танев



147

ществуваща идентичност, а от други – за изобретяване и налагане на 
псевдоидентичност. Тъкмо историците изследователи от тази ползваща 
се с авторитет научна школа преживяват и преодоляват настъплението 
на постмодернизма и излизат от възникналата ситуация с минимални 
загуби. Постмодернисткият дух практически не оказва трайно влия-
ние върху традиционните исторически методи на научно изследване. 
Той обаче въздейства видимо и забележимо върху тематиката, теорети-
ческите модели и научността в историческото познание. Очевидно е, 
че постмодернизмът се отразява върху системата на аргументацията: 
стандартите на строго научното изложение значително отслабват8.

Отрезвяването от „очарованието” на постмодернизма в истори-
ческата наука започва на границата на ХХ и ХХІ век. Тъкмо тогава 
е осъзнато, че под неговото влияние тази обществена и хуманитарна 
наука се превръща в полипарадигмална дисциплина, в пазар на идеоло-
гии, регулирани от търсенето и предлагането на държавата, крупните 
доброволни асоциации и бизнес корпорации. Става ясно, че методо-
логическото разнообразие на подходите, имащи, така да се каже, ед-
наква ценност, размиват класическите стандарти на професионалната 
научноизследователска дейност. Нарастващият брой на зачестилите 
некомпетентни исторически изследвания, различните историографски 
школи превръщат миналото в множествено минало, което е зависимо 
от идеологическите и методологическите пристрастия. Някои съвре-
менни западни теоретици наричат постмодернизма „лов на призраци”, 
като провъзгласяват и подчертават необходимостта от нов поврат към 
класическата методология на историята9. Основната тенденция на ис-
ториографията и теорията на историята в двадесет и първия век 
– според професор Е. Клейнберг – това е възвръщането към факти-
те, към приоритета на автентичното възприемане на света и цен-
ността на доказателствата. Всички признаци показват, че времето 
на постмодернизма отминава, лингвистичният поврат остава далеч 

8 Марчева, Ил. Спомените като другата история. Мемоарите на комунисти-
ческата номенклатура след промените в България от края на 80-те години на ХХ 
век. – Историческо бъдеще, 2005, 1–2, с. 112, 130 (Marcheva, Il. Spomenite kato 
druga istoriya. Memoarite na komunisticheskata nomenklatura sled promenite v Bulgariya 
ot kraya na 80-te godini na XX vek. – Istorichesko budeshte, 2005,1–2, s. 112, 130); 
Савельева, Ир. Исторические исследования в ХХІ веке. Теоретический фронтир. 
Интернет журнал gefler.ru/archive/8482. (Savеlieva, Ir. Istoricheskie issledovaniya v 
XXI veke. Teoreticheskii frontier. Internet zhurnal gefler.ru/archive/8482.).

9 Миронов, Б. Н. Цит. съч., с. 140 (Mironov, B. N. Tsit. sach., s. 140).
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назад и всички призраци са изгонени от историческата професия10. 
Историографията, по думите на Б. И. Миронов, се завръща на непокла-
тимия фундамент на фактите, позволяващи да се съди обективно за 
истината и лъжата, за научното и ненаучното, за доброто и злото. 
Споделям неговата констатацшя, че солидното емпирическо основание 
отново става не просто добър тон, а категорично изискване за сериозно 
историческо изследване, претендиращо за академичност11.

Като импонира на създадената от учените постмодернисти акту-
ална социокултурна и теоретико-познавателна ситуация в историче-
ската и в етноложката наука, Евгения Иванова последователно прилага 
методологическия и методическия инструментариум на постмодерни-
зма в своите научни изследвания. Преобладаващата у нея нагласа към 
културологията, антропологията и политологията е естествена пред-
поставка тя да се ориентира към постмодернистките модели и обра-
зци на проучване на изключително сложната национална и етническа 
проблематика и съпровождащите я явления, каквито са историческата, 
националната, етническата, колективната и индивидуалната памет. В 
нейните публикувани изследвания за българите мюсюлмани преобла-
дава използването на устните анкети като източник на информация за 
тяхното близко историческо минало.

В своята монография Отхвърлените „приобщени” или процеса, 
наречен „възродителен” (1912 – 1989)12 Евгения Иванова споделя с 
читателите, че тя би могла да напише тази книга и само по архивни 
документи, и дори само по отпечатана литература, или да използва пре-
димно спомените на „възродителите”. Авторката решава да пренебрег-
не „чистотата” на жанра, като въвежда в текста и устна история, т.е. 
спомени на преименуваните българи мюсюлмани, защото в партийните 
документи и в спомените на ръководните комунистически дейци липс-
ват преживяванията и оценките на българите мохамедани, или, както тя 
ги нарича, на помаците. В предговора на книгата е изказана благодар-
ност на историците в Държавния архив – Смолян за предоставените ѝ 
архивни документи, и на всички информатори, чиито имена – по раз-

10 Kleinberg, E. Haunting History: Deconstruction and the Spirit of Revision. 
History and Theory. Middletown, 2007. Vol. 46, 4, p. 114. Миронов, Б. Н. Цит. съч., с. 
140, 141 (Mironov, B. N. Tsit. sach., s. 140, 141).

11 Миронов, Б. Н. Цит. съч., с. 141 (Mironov, B. N. Tsit. sach., s. 141).
12 Иванова, Е. Отхвърлените „приобщени” или процеса, наречен „възроди-

телен” (1912 – 1989). София, 2002, второ издание 2011 г. (Ivanova, E. Othvurlenite 
“priobshteni” ili protsesa, narechen “vuzroditelen” (1912 – 1989). Sofia, 2002, vtoro 
izdanie 2011 g.).
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бираеми причини – запазвам в тайна. Не всички информатори, обяс-
нява Евгения Иванова, поискаха анонимност, но – заради спазването 
на единен принцип – имената са им дадени в текста само с инициали. 
Това не се отнася за функционерите на тогавашната власт – партий-
ни, държавни или общински ръководители – чиито имена, така или 
иначе, са известни13. Нейното обяснение за тази анонимност е, че те 
все още се страхуват от публичното огласяване на техните имена във 
вестници, списания или книги. Съмнително е, че в днешното българ-
ско, макар и не толкова истинско демократично време липсва свобода 
за публично огласяване на имената на интервюираните българи моха-
медани в различни региони на съвременна България.

В критична публикация за това монографично изследване на 
Евгения Иванова с основание се отбелязва, че авторката подхожда 
подборно към своите информатори в зависимост от очакваната ин-
формация и този факт предизвиква съмнение върху обективността на 
нейния научнопроучвателен подход. Всеки изследовател – историк или 
етнолог, който носи у себе си хуманни чувства, морал и съвест, ще се 
обяви против насилието. Парадоксално е, че тя вижда насилие там, 
където го няма. Нима не е парадоксално нейното твърдение за раз-
лични форми на насилие в смесените бракове и ученическите пансиони 
за млади българи мохамедани, и това едва ли не е посегателство върху 
човешките права на българите мохамедани. Заглавието на нейната 
книга: „Отхвърлените „приобщени” (к. Д. У.) е осъдително злосло-
вие за потомците на ислямизираните от османците българи към успе-
хите в тяхното приобщаване към българския народ, освобождавайки 
се от напластените през изминалите няколко столетия чужди рели-
гиозни вярвания и ритуали, традиции, навици и тяхното постепенно 
преодоляване и връщане към българските корени“14. През 60-те и 70-те 

13 Цит. съч., с. 3, 190 (Tsit. sach., s. 3, 190).
14 Узунов, Д. Недоброжелателността на един доцент. – В: Заблуди и фалшифи-

кации за произхода на българите мохамедани. Материали от научна конференция. 
Смолян – 29 октомври 2009 г. София, 2010, 180–183 (Uzunov, D. Nedobrozhelatelnostta 
na edin dotsent. – V: Zabludi i falshifikatsii za proizhoda na bulgarite mokhamedani. 
Materiali ot nauchna konferentsiya. Smoliyan – 29 oktomvri, 2009 g. Sofia, 2010, 180–
183). Срвн. Гиневски, Хр. Цит. статия в посоч. сборник, с. 362 (Srvn. Ginevski, Khr. 
Tsit. statiya v posoch. sbornik, s. 362). Монов, Цв. Просветното дело на българите с 
мохамеданска вяра в Родопския край през годините на народната власт (1944–1968). – 
В: Родопски сборник, ІІІ, София, 1972, с. 33 (Monov, Tsv. Prosvetnoto delo na bulgarite 
s mokhamedanska vyara v Rodopskiya krai prez godinite na narodnata vlast (1944 – 1968). 
– V: Rodopski sbornik, III, Sofia, 1972, s. 33; (Груев, М. Между петолъчката и по-
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години на ХХ век българомохамеданската общност постига в услови-
ята на държавния социализъм значително подобрен жизнен стандарт 
и висок образователен и културен подем с всеобхватна модернизация 
на техния начин на живот, социална и лична сигурност и увереност 
в утрешния ден. Тъкмо затова за българите мохамедани от с. Беден, 
Смолянско, и от други родопски села смяната на техните арабско-тур-
ски имена с български е истински празник. Тези факти на доброволно 
приобщаване на десетки хиляди българи мохамедани към българската 
етнонационална общност и държава са пренебрегнати в книгата на Ев-
гения Иванова15. Освен това, въпреки продължителното пребиваване на 
авторката в Смолян, за написването на книгата тя не използва докумен-
ти от научния архив на Окръжния исторически музей, много родопски 
креведски проучвания, повече етнологични изследвания, богатия ре-
гионален периодичен и всекидневен печат. Поради тези обстоятелства 
приобщаването на българи мохамедани към българската нация, без да 
се отнемат мюсюлманските им религиозни вярвания, като позитивен 
възродителен процес на приобщаване на българи към българи не е от-
разено в споменатата книга и в други нейни публикации.

Теренните проучвания на Евгения Иванова за близкото историче-
ско минало на българите мохамедани, наричани от нея помаци, особено 
във връзка със смяната на техните имена в социалистическа България, 
са реализирани предимно с използването на спомени на така наречени-

лумесеца. Българите мюсюлмани и политическият режим (1944 – 1959). София, 
2003, с. 94, 95 (Gruev, M. Mezhdu petoluchkata i polumesetsa. Bulgarite miusiulmani i 
politicheskiyat rezhim (1944 – 1959). Sofia, 2003, s. 94, 95); Маринова-Христиди, Р. 
Българското образование между съветизацията и традицията 1948 – 1959. С, 2006, 
с. 213, 214 (Marinova-Khristidi, R. Bulgarskoto obrazovanie mezhdu suvetizatsiyata i 
traditsiyata 1948 – 1959. Sofia, 2006, s. 213, 214); Мантарлиев, Й. Общини и просве-
та в България (1944 – 1959 г.). Благоевград, 2011, 207–209 (Mantarliev, I. Obshtini i 
prosveta v Bulgariya (1944 – 1959 g.). Blagoevgrad, 2011, 207–209).

15 Герджиков, С. Богатствата на Беден. История и култура на родопско-
то село Беден. София, 2005, 398–403 (Gerdzhikov, S. Bogatstvata na Beden. Istoriya 
i kultura na rodopskoto selo Beden. Sofia, 2005, 398–403); Илиев, Ч. Трагичната 
верска раздяла и запазването на родовото единство в село Забърдо. – В: Известия 
„Среднородопско краезнание”. Том първи. Смолян. 1997. Юбилеен сборник. Извори и 
историография за Средните Родопи. Материали от научна конференция, посветена 
на 25-годишния юбилей на Държавния архив – Смолян. Смолян, 1997, 519–521 (Ilchev, 
Ch. Tragichnata verska razdiyala i zapazvaneto na rodovoto edinstvo v selo Zaburdo. V: 
Izvestiya “Srednorodopsko kraeznanie”. Tom purvi. Smolyan. 1997. Iubileen sbornik. 
Izvori i istoriografiya za Srednite Rodopi. Materiali ot nauchna konferentsiya, posvetena 
na 25-godishniya iubilei na Durzhavniya arkhiv – Smolyan. Smolyan, 1997, 519–521).
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те помаци. Те са живи участници и свидетели на станалите в миналото 
събития по повод на преименуването. Събития, които са преживени и 
оставят трайни следи в тяхното съзнание и чувство като незабравими 
– за някои лоши, а за други добри спомени. Това минало в някои слу-
чаи става тяхна драматична съдба и променя изцяло живота им. Из-
следователят историк, етнолог или социолог не бива да пренебрегва 
спомените като устни разкази на живи съвременници на отминалата 
вече реалност. Приемам разбирането на колегите историци и на изсле-
дователите в други хуманитарни научни области, че не е възможно да 
се реконструира напълно с подробности и нюанси някогашната поли-
тическа, социална и духовнокултурна действителност с използването 
само на архивни документи. Необходимо е да признаем една отдавна 
установена и потвърдена от много изследователи истина. Субективи-
змът и конюнктурата се съдържат както в дневниците и спомените на 
техните автори, така и в наличните и грижливо запазени в архивните 
учреждения документи. Съхранените писмени източници ни позволя-
ват да открием възникването и да проникнем в развитието на явления-
та, процесите и събитията, да се направят изводи и обобщения за тях-
ната същност и специфика. Документите обаче не ни дават в необходи-
мата степен информация за разнообразието на обществените нагласи, 
за динамиката на промените в социалнопсихологическата атмосфера и 
нейното отражение върху житейското поведение и ценностната ориен-
тация на хората. Във всички случаи обаче професионалният историк 
или етнолог изследовател е длъжен да сведе до минимум субективните 
констатации и да отстрани напълно манипулативните внушения в ар-
хивните документи, и особено в мемоарната литература, в спомените16.

Авторът на тази статия също използва в свои монографични и 
други изследвания публикувани и непубликувани спомени или записан 
текст при среща и разговор с информатори, но винаги с посочване на 
техните имена, датиране на текста и други подробности. Във всички 
случаи при използването на такава писмена или устна информация оба-
че той търси потвърждение на нейната достоверност чрез съпоставка 
с документални извори. Не само за мен е неприемливо изследователи 
историци, етнолози и други представители на хуманитарните науки да 
използват разкази на информатори (респонденти) без посочване на тех-

16 Христова, Н. Споменът и забравата. Писателите и тяхната „мемоарна” памет 
за 1962 година. – Исторически преглед, 3–4 (2002), с. 184, 189, 198 (Khristova, N. 
Spomenut i zabravata. Pisatelite i tyahnata “memoarna” pamet za 1962 godina – Istoricheski 
pregled, 3–4 (2002), s. 184, 189, 198).

Същностна характеристика на етнополитическия „научен” проект...



152

ните действителни собствени и фамилни имена, отбелязвайки някакви 
имена с инициали, каквато „методика” е приложена в книгата на про-
фесор Евгения Иванова. Тази анонимност може да предизвика съмне-
ние в автентичността на индивидуалните разкази или в правилността 
на методиката на теренните проучвания. 

Заслужават положителна оценка три сборника с индивидуални 
разкази на интервюирани български граждани в Пиринска Македо-
ния и с анкетирани жители в села с българи мохамедани в Тетевен-
ския край и Западните Родопи. Единият от тях е със заглавие Насилие, 
политика и памет. Комунистическият режим в Пиринска Македония 
– рефлексии на съвременника и изследователя. Негови съставители са: 
Михаил Груев, Веселин Тепавичаров, Петя Василева-Груева, Виолета 
Коцева-Попова, Мария Костадинова. Отпечатан е в Университетското 
издателство „Св. Климент Охридски” през 2011 г. Във втория раздел 
на книгата, озаглавен „Индивидуални разкази и колективна памет” (с. 
193–637) са поместени 60 интервюта на хора от изследвания Пирински 
край с посочване на техните имена, религиозната им принадлежност, 
груповата самоидентификация и други сведения за интервюираните. 
Повечето от тях са репресирани и затова техните индивидуални разка-
зи имат емоционален оттенък. Споделям извода на Евгения Троева в 
публикувана рецензия за сборника, че всеки досег с такава травматич-
на памет е голямо предизвикателство за изследвателя. Поради това той 
трябва да съвмести гражданската си позиция с необходимата за един 
научен анализ дистанцираност от обекта на проучване17.

Друг подобен сборник има заглавие Българите мохамедани и съ-
битията от 70-те години на ХХ век. Интервюта. Съставител е проф. 
Христо Матанов. Книгата е обнародвана през 2014 г. в Университет-
ското издателство „Св. Климент Охридски”. В нея са поместени тек-
стове на 45 анкетирани българи мохамедани от села в община Тетевен, 
Ловешка област, и от села в Западните Родопи, по-конкретно в община 
Сатовча. Анкетите са проведени от интервюиращи студенти на Исто-
рическия факултет към Софийския университет: Надежда Жечкова, 
Сабрина Трад, Венелин Михайлов, Стефан Иванов, Димитър Балев, 
Илия Илиев, Кирила Атанасова, Мартина Найденова. В публикуваните 
интервюта са посочени имената на анкетираните студенти и на интер-
вюираните хора, годината и мястото на тяхното раждане и други све-

17 Срвн. рецензията на Е. Троева за споменатия сборник в: Българска етно-
логия, година XXXIX, 2013, 3, с. 398 (Srvn. retsenziyata na E. Troeva za spomenatiya 
sbornik v: Bulgarska etnologiya, godina XXXIX, 2013, 3, s. 398).
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дения. Като начало са избрани за интервюиране жители в района на 
Сатовча и Тетевен, където Дружба „Родина” не е развивала дейност. От 
анализа на текста на интервюираните българи мохамедани проф. Хрис-
то Матанов стига до извода, че дори и с преживените душевни терза-
ния и колебания по време на преименуването голяма част от преиме-
нуваните българи мохамедани приемат проведената държавна полити-
ка, съзнават и признават принадлежността си към българската нация, 
възприемат съвременния начин на живот в Република България. Много 
от българите мохамедани публично обявяват своята българска народна 
принадлежност и след 1989 г., афиширайки без колебание своето бъл-
гарско самосъзнание с предпочитане на българските си имена18.

През 2016 г. е публикувана втората част на този сборник със съ-
щото заглавие, отново в издателството на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски”19. В него са поместени, освен кратки, и по-обстоя-
телствени отговори на 68 интервюирани българи мохамедани, жители 
на села и градове в общините Ардино, Кирково, Крумовград, Кърджа-
ли – област Кърджали и Златоград, Неделино, Смолян – област Смо-
лян. Устната анкета е проведена от Александра Димитрова, Десислава 
Ангелова, Ива Иванова, Мартин Вачев, Петър Здравков, студенти по 
история в Софийския университет. Посочени са имената и годината 
на раждане на тези българи мохамедани, мъже и жени, от които само 
двама са пожелали техните имена да бъдат с инициали. Отбелязани са 
също датата, годината и началото на часовото време за вземане на ин-
тервюто. В интервютата с хората, свидетели на събитията, свързани с 
партийно-държавната политика за преименуването, е разкрита тяхната 
истина за тази политика и за собствените им преживявания при ней-
ната практическа реализация в села и градове. Преобладаващата част 
от респондентите признават, че към тях не е прилагано насилие при 
смяната на имената. В отделни конкретни случаи е допускано и наси-
лие. Някои българи мохамедани споделят, че след 1989 г. в Неделино, 
Мадан, Якоруда, в Крумовградския край е прилаган административен и 
религиозен натиск от ръководни дейци на ДПС за връщане на арабско-

18 Вж. Българите мохамедани и събитията от 70-те години на ХХ век (ин-
тервюта). Съставител Христо Матанов. Университетско издателство „Св. Климент 
Охридски”, Сoфия, 2014, с. 7, 8, 10–184 (Vzh. Bulgarite mokhamedani i subitiyata ot 70-
te godini na XX vek (interviuta). Sustavitel Khristo Matanov. Universitetsko izdatelstvo 
“Sv. Kliment Okhridski”, Sofia, 2014, s. 7, 8, 10–184).

19 Пак там, 99–101, 103–105, 107, 108, 127, 144, 145, 212, 238, 242, 243 (Pak tam, 
99–101,103–105, 107, 108, 127, 144, 145, 212, 238, 242, 243).
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османските (турските имена)20. За този натиск свидетелстват в своите 
интервюта Сергей Зарев от Златоград и Венцислав Чубанов, роден в с. 
Малък Девесил, с местожителство в Крумовград21. Основателна е кон-
статацията на професор Христо Матанов като ръководител на научния 
проект, за високата степен на откровеност и достоверност на размиш-
ленията на интервюираните българи мохамедани22. Такъв извод пра-
вят и студентите историци, които интервюират българите мохамедани. 
Техните впечатления от срещите и проведените разговори с българите 
мохамедани също са публикувани в книгата. Студентката Александра 
Димитрова се възхищава от добронамереността в усмивките им, топ-
лотата в очите им и искреността в думите им. Според нея ние бъл-
гарите имаме много повече общи черти, отколкото различия с тях. Тя 
перифразира думите на един от своите събеседници: Някои от нас са 
по-българи от българите и милеят повече за родината23. Подобни са 
впечатленията и на студентката Десислава Ангелова. Според нея го-
ляма част от интервюираните осъзнават, че те са част от българската 
нация, и промяната на името е била неизбежен процес. Хората, които 
са приели българското име, се гордеят с него, остават верни на науч-
нообоснованата идея за българската си принадлежност, не желаят пов-
торното връщане на арабско-турските имена. Студентката Ива Иванова 
е трогната от сплотеността на местните хора в Златоград. Те споделят 
многократно с нея, че християни и мюсюлмани от този град в Източни-
те Родопи не се делят, като празнуват заедно всички празници и се ува-
жават взаимно24. Студентът Мартин Вачев също отбелязва, че сред бъл-
гарите мохамедани преобладава мнението да бъдат с български имена 
и с българско самосъзнание. Неговата констатация се потвърждава и 
в отговор на респондента Зарко Хаджиев от с. Ерна Река. На въпроса 
как трябва да се наричат гражданите в Република България, изповядва-
щи исляма, той отговаря: Не трябва да има разделение. Не одобрявам 
термини като „помак”. Считам ги за абсолютна глупост. На въпроса 
на интервюиращия студент Мартин Вачев към Илия Кануров от с. Ала-
мовци с негово съгласие ли е променено старото му рождено име Али с 
новото Илия, неговият отговор е: С мое съгласие, да. Не са ме притис-
кали. По мое желание, защото се чувствам българин. Не съм турчин. 

20 Пак там, с. 242 (Pak tam, s. 242).
21 Пак там, с. 80, 81 (Pak tam, s. 80, 81).
22 Пак там, с. 5, 6 (Pak tam, s. 5, 6).
23 Пак там, с. 144, 145 (Pak tam, s. 144, 145).
24 Пак там, с. 238 (Pak tam, s. 238).
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Ако съм, трябва да знам езика, а аз не го говоря. Аз съм си българин и 
нямам претенции за нищо друго. И жена ми, и децата ми също са с 
български имена… Не ме обиждат термини като „помак” и „българо-
мохамеданин”, но не намирам, че е нужно да се употребяват25.

Сред преобладаващия брой българи мохамедани, възприемащи 
себе си като българи, интервюирани от студентите историци, с особена 
сила се откроява мнението на Румен Кундев, роден в с. Ерна Река през 
1949 г. и живеещ в Златоград от 1964 г. На въпроса към него, поставен 
от споменатия студент Мартин Вачев: Как трябва да се наричат граж-
даните на Република България, които изповядват исляма?, той отгова-
ря: Трудно ще го възприемат някои, но аз ще кажа, че трябва да се на-
ричат българи. Българи, изповядващи исляма. Това трябва да бъде и да 
се утвърждава в поколенията. Властите и правителствата трябва 
да провеждат такава политика – за единна българска нация. Не счи-
там, че т. нар. българомохамедани, или помаци, което пък е обидно, 
трябва да бъдат считани за отделен етнос26. В тези разсъждения на 
един обикновен родопски българин, който носи своето българско име с 
чувства на достойнство и гордост, има национално патриотично ми-
слене и научнопрогностично стратегическо виждане за бъдещата поли-
тика на българската държава към българите, които изповядват исляма. 
А това е политика на тяхното приобщаване към българската нация с 
внимание и грижи за тяхното материално възмогване, просветно и ду-
ховнокултурно въздигане и утвърждаване като пълноценни български 
граждани на своята родина – Република България.

Подобно е разбирането на друг български гражданин с мюсюл-
манско вероизповедание – Шабан Даракчи, който е роден, израсъл и 
живял сред българите мюсюлмани в южната част на Пирин, на 17 ки-
лометра от град Гоце Делчев. Почти две години той осъществява про-
фесионални наблюдения на местните хора българи мохамедани, участ-
вайки в проект на фондация „Междуетническа инициатива за човешки 
права“ (МИЧП). По-късно, като студент в ІІІ курс, специалност „Соци-
ология“ в Правно-историческия факултет на Югозападния университет 
„Неофит Рилски” – Благоевград, под научното ръководство на препода-
вателите в Катедрата по социология доцент Мария Серафимова, Вла-
димир Дулов и Таня Неделчева, участва в социологическо проучване на 
тема Диалогът в образованието: религиозна и етническа идентичност 

25 Пак там, 222–224 (Pak tam, 222–224).
26 Пак там, с. 223 (Pak tam, s. 223).
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на студентите в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Неговият научен доклад Ре-
лигиозността на българомохамеданите е включен като приложение в 
монографичното изследване на доц. Мария Серафимова27. В тази науч-
на разработка е направен социологически анализ на религиозността на 
помаците в Гоцеделчевско, и по-конкретно в село Брезница. В края на 
разработката Шабан Даракчи изяснява изключително важния и актуа-
лен проблем „Религия, етнос, политика.” Връщайки се назад в минало-
то, той, заедно със своите респонденти българи мохамедани, споделя 
техните обиди и тревоги, предизвикани от допуснатите прояви и слу-
чаи на насилие в българската държавна политика при смяната на тех-
ните имена, а и на религиозната им принадлежност през 1912 – 1913 г. 
Що се отнася до етническата принадлежност на българите мохамедани, 
студентът по социология Шабан Даракчи пише, че не би било правил-
но те да се наричат и класифицират като етнос. И обяснява защо 
не бива да бъдат обособявани или да се самоопределят като помашки 
етнос: Ако българомохамеданите са етнос, то етнос са всички бълга-
ри, които говорят български език, но имат вероизповедание, различно 
от православното християнство. Помаците говорят български език, 
думите на турски, които използват, не са повече от тези, използвани 
и от българите християни. Те (българите мохамедани – С.Т.) нямат 
морфологични или физиологични разлики от християните, подобно на 
ромите. За помаците българите християни са „чужди”, тъй като те се 
разпознават чрез имената и религията, а в случая с турците имат 
сходни имена и еднаква религия и затова е нормално те да се самооп-
ределят като турци, без да познават етническата и изобщо научната 
теория. Но реално, изтъква той, те не са нито турци, нито етнос, а 
малцинствена група – комуто как е удобно – помаци или българомоха-
медани28.

За научната общност от български и чуждестранни историци, 
етнолози и социолози представляват интерес аналитичните разсъж-
дания на студентката Адрияна Манчева, ІІІ курс, специалност „Со-
циология“ в ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград. Тя също участва 
в споменатото социологическо проучване, а нейната научна разработ-

27 Даракчи, Ш. Религиозността на българомохамеданите. – В: Има ли модерно 
свещено? Благоевград, 2006, 222–238 (Приложение № 2. Подбрала текстовете доц. 
Мария Серафимова) (Darakchi, Sh. Religioznostta na bulgaromokhamedanite. – V: Ima li 
moderno sveshteno? Blagoevgrad, 2006, s. 222–238 (Prilozhenie № 2. Podbrala tekstovete 
dots. Mariya Serafimova).

28 Пак там, с. 228, 235, 236 (Pak tam, s. 228, 235, 236).
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ка е публикувана като приложение в монографията на доцент Мария 
Серафимова29. Прочитането на текста на тази студентка би било много 
полезно за българомохамеданската религиозна общност, и особено за 
младите българи мохамедани – ученици и студенти. Живеейки в този 
край, пише тя, многократно съм си задавала въпроси за произхода им, 
много от тях оставаха без отговор, защото историята не изчерпва 
докрай този проблем30. Познанството и разговорите ѝ с по-младите от 
тази „помашка гилдия” я карат да се замисли за тяхната историческа 
съдба и да се опита да ги разбере с добронамерено чувство и от пози-
циите на обективната научна истина. На нейните връстници „помаци” е 
обяснено и продължават обясненията, че те са различни, а те, грешни-
те, не проумяват къде се крият тези разлики. Не знаят, защото и ро-
дителите им не са наясно. Когато попаднат в друга човешка общност, 
те се стремят максимално да скрият религията си, защото не я чувстват 
като своя. Наличието на религиозни чувства у младите българи моха-
медани е предимно наследствен комплекс. Адрияна Манчева с научна 
вещина съвсем точно установява, че българите мохамедани в Западни-
те Родопи ревностно пазят и изпълняват всички религиозни ритуали и 
практики. При тях религията е спояваща и опияняваща магия, която ги 
сплотява и обединява с подчертана привързаност към родния дом, към 
родното място, където са се родили и живеят. Всяко посегателство вър-
ху религиозните им убеждения и техните традиционни мюсюлмански 
имена поражда желанието да се преселят в „своята” държава, на която 
принадлежат по народност, вяра или език, но държава Помация или 
Мохамедания не съществува31. 

Като проявява интерес към научните занимания по социология и 
общувайки продължително време с българите мохамедани поради свое-
то родно място в Западните Родопи, Адрияна Манчева се интересува от 
историческото минало и актуалното съвременно състояние на бълга-
ромохамеданското население в Централните Родопи. Тя чете с голям 
интерес публикуваните научни изследвания на Петко Карапетков върху 
историята на българите мохамедани в Среднородопието и се убеждава 
в общото начало на българи християни и българи мохамедани. Едно от 

29 Манчева, М. Проблемът за поколенията. Наследството. – В: Серафимова, М. 
Има ли модерно свещено? Благоевград, 2006, 216–222 (Приложение № 2. Подбрала 
текстовете доц. Мария Серафимова) (Mancheva, M. Problemut za pokoleniyata. 
Nasledstvoto. – V: Serafimova, M. Ima li moderno sveshteno? Blagoevgrad, 2006, 216–222).

30 Пак там, с. 217 (Pak tam, s. 217).
31 Пак там, 217–219 (Pak tam, 217–219).
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многото доказателства за техния общ изначален български произход са 
запазените родови връзки между християнски и мюсюлмански семей-
ства в някои села из Родопите. Макар и с различна религиозна вяра, 
дълги тодини те живеят заедно, роднинските връзки не се загубват. Ис-
лямизирани българи ходят в старите си селища да обработват бащи-
ните си земи. Българи мохамедани и българи християни си гостуват, 
помагат си, взаимно се уважават и се разбират на своя роден майчин и 
бащин български език, защото те някога са били от едно семейство, от 
един род, от една кръв. Някои от българите християни приемат мюсюл-
манската вяра и забогатяват, но не забравят своите християнски род-
нини, братя и сестри в тяхното родно село и им помагат. В списък на 
жителите от смолянското село Богутево, датиран от 1703 г., са избро-
ени имената на българи християни и българи мюсюлмани, сред които 
и Вълко Беганов и брат му Юсеин – пример за ислямизиране на част от 
българите с общ родов корен. Драматична е съдбата на рода Дедьови в 
селата Левочево и Смилян, Смолянско. Половината от този български 
род са ислямизирани. Общите български корени на рода Черпокови в 
родопските селища Забърдо, Орехово и Момчиловци също са разделе-
ни на верска основа: християни и мюсюлмани. Подобни християнски 
и мюсюлмански разклонения има и в родове от Злагоград, каквито са 
родовете Хакимови, Налбантови, Пачилови и др. Тези родови връзки, 
подкрепени и с факти от документални източници, показват и доказват, 
че „помаците”, особено в Средните Родопи, а също в Източните и в За-
падните Родопи са наследници на християнски родове32.

32 Пак там, 219–221 (Pak tam, 219–221); Карапетков, П. По поречието на 
Малка Арда. Материали и проучвания за бита и миналото на Славейно, Кутела, 
Виево, Тикале, Стърница. Перник, 1994, 158–160, 175, 178, 179 (Karapetkov, P. Po 
porechieto na Malka Arda. Materiali i prouchvaniya za bita i minaloto na Slaveino, Kutela, 
Vievo, Tikale, Sturnitsa. Pernik, 1994, 158–160, 175, 178, 179); Срвн. Шишковъ, Ст. 
Н. Българо-мохамеданите (Помаци). Историко-земеписенъ и народоученъ прегле-
дъ съ образи. Пловдивъ, 1936, с. 51 (Srvn. Shishkovu, St. N. Bulgaro-mokhamedanite 
(Pomatsi). Istoriko-zemepisenu i narodouchenu pregledu su obrazi. Plovdivu, 1936, s. 51); 
Петров, П. Помохамеданчването в Ловешкия край (главно на селата Български из-
вор, Градешница, Галата и Помашка Летница). Издава Окръжен исторически музей 
– Ловеч, 1964, с. 32, 38, 39 (Petrov, P. Pomokhamedanchvaneto v Loveshkiya kraj (glavno 
na selata Bulgarski izvor, Gradeshnitsa, Galata i Pomashka Letnitsa). Izdava Оkruzhen 
istoricheski muzei – Lovech, 1964, s. 32, 38, 39); Манолова, М., М. Манолов. Единни 
родословни корени на българи в Родопите. София, 1977. (Manolova, M., M. Manolov. 
Edinni rodoslovni koreni na bulgarite v Rodopite. Sofia, 1977); Илиев, Ч. Цит. съч., с. 515, 
516, 519, 520. (Iliev, Ch. Tsit. sach., s. 515, 516, 519, 520.); Дончев, Д. Историческа па-
мет за род и роден край (Още за семейните и селищните летописи). София, 2000, 300–
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В една от най-новите публикации на Евгения Иванова: „Идентич-
ност и идентичности на помаците в България”, публикувана в сборни-
ка „Помаците: версии за произход и съвременна идентичност”. София, 
2013, с. 11–29, тя отново прилага анонимната форма на анкетиране на 
помаци за диференцираното им самоопределяне като българи, като 
турци, като мюсюлмани помаци. В тази и в други свои публикации тя 
прави извод за нарастващо вътрешнообщностно капсулиране на по-
машката общност поради двоен страничен натиск върху нея от българи 
християни и от турци. Тъкмо този двоен натиск според нея мотивира из-
обретяването на помашки етнос, което, по думите на авторката, печели 
все повече привърженици освен сред помашкия елит, и сред широкия 
масив помашко население. Малцинственият статут на помаците меж-
ду мнозинството православни българи и по-голямата турска етническа 
общност предопределят тяхната „междинна” позиция и колебаещо се 
самосъзнание. Според Евгения Иванова, въпреки тази неблагоприятна 
за тях ситуация, нагласите им към отделност и към обособяване из-
глеждат трайни поради засилващите се политики на асимилация и от 
двете преобладаващи мнозинствени общности на българите християни 
и турците мюсюлмани33.

304 (Donchev, D. Istoricheska pamet za rod i roden krai (Oshte za semeinite i selishtnite 
letopisi). Sofia, 2000, 300–304.); Печилков, А. Дружески връзки на населението от две-
те верски групи в Среднородопския край по време на историческите превратности. 
– В: Университетски четения и изледвания по българска история. ІV международен 
семинар Смолян 11 – 13 май 2006 г. Съставители доц. д-р Искра Баева, доц. д-р Пламен 
Митев. София, 2008, 849–855 (Pechilkov, A. Druzheski vruzki na naselenieto ot dvete 
verski grupi v Srednoropskiya krai po vreme na istoricheskite prevratnosti. – V: Universitetski 
cheteniya i izsledvaniya po bulgarska istoriya. IV mezhdunaroden seminar Smolyan 11 – 13 
mai 2006 г. Sustaviteli dots. d-r Iskra Baeva, dots. d-r Plamen Mitev. Sofia, 2008, 849–855.); 
Николов, Тр. Кремене. Кратки историко-етнографски бележки за селото и родо-
вете в него (Опит за селищна монография). Смолян, 2006, 17–19, 141 (Nikolov, Tr. 
Kremene. Kratki istoriko-etnografski belezhki za seloto i rodovete v nego (Opit za selishtna 
monografiya). Smolyan, 2006, 17–19, 144); Бойков, Гр. Съдбата на Разложката котло-
вина в условията на османската власт (ХVІ – ХІХ в.). – В: Разлог. История, тради-
ции, памет. Благоевград, 2009, 53–78 (Boikov, Gr. Sudbata na Razlozhkata kotlovina 
v usloviyata na osmanskata vlast (XVI – XIX v.). – V: Razlog. Istoriya, traditsii, pamet. 
Blagoevgrad, 2009, 53–78.); Леонтьева, А. А. „Потомки Абдуллаха” в болгарском об-
ществе в конце ХVІІ – ХVІІІ вв. (По данным кадийских регистров). – В: Дриновський 
збiрник. Дриновски сборник. Том VІІ.”. Харкiв-София, 2014, с. 57, 58 (Leontieva, A. 
A. “Potomki Abullakha”v bolgarskom obshtestve v konce XVII – XVIII vv. (Po dannim 
kadiiskikh registrov). – V: Drinovskii zbirnik. Tom VII. Harkiv-Sofia, 2014, s. 57, 58).

33 Иванова, Е. Цит. статия в сборника „Помаците: версии за…“, с. 11, 16, 20, 
21, 28; Balkanistic Forum. Балканистичен форум, 2010, 1, с. 31. Интервю с Е. Иванова 
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Публикуването на сборника „Помаците: версии за произход и съ-
временна идентичност” със съставител Евгения Иванова предизвиква 
обясним интерес сред българската научна и културна общественост, 
особено сред журналистите. Някои от тях са в надпревара да вземат 
интервюта от съставителката на сборника. В интервю с нея във в. 
„Култура“, на въпроса за широко разпространеното у нас убежде-
ние за помаците като потомци на насилствено ислямизирани българи 
Евгения Иванова признава, че никога и никъде не е твърдяла, че по 
етнически признак помаците са различни от българите. Такова е по 
собственото ѝ признание нейното академично, т.е. научно убеждение. 
Според нея тя има и още едно гражданско убеждение – да защитава 
правото на помаците на собствен избор на идентичност. Тяхното право 
на своя идентичност със самонаименованието помаци обаче е лишено 
от еднозначна научна легитимност, основана на множество емпирич-
ни доказателства и дълбоко осмислени разумни аргументи. В такъв 
случай следва ли научните убеждения на Евгения Иванова да бъдат 
подчинени на гражданските ѝ убеждения? За истинския учен изсле-
довател научните му убеждения би трябвало да предопределят, или 
поне да съвпадат с неговите граждански убеждения. При някои пред-
ставители на научните среди в България тези граждански убеждения 
биха могли да бъдат предизвикани, за жалост – във вреда на науката, 
както често се случва в българската „гражданска действителност” и 
от извънграждански вътрешни и външнополитически конюнктурно 
мотивирани цели и съображения. Очевидно е странното разминаване 
между академично-научните и гражданските убеждения на професор 
Евгения Иванова. Тя признава, че най-изчерпателният отговор на по-
ставения към нея въпрос се съдържа в документите, лишени от вся-
каква идеология, а на въпрос на журналист: Трябва ли, може ли да се 
говори за помакология? тя отговаря: Аз лично не употребявам толкова 
тясно парцелирани научни термини, но – след като имахме „трако-
логия”, „кирилометодиевистика” и други такива дисциплини, защо 
не е и „помакология”? Нима не е осквернение историческата наука за 
траките, която е със световно признание, и науката кирилометодиевис-
тика със стогодишна традиция да се сравнява с нова „наука” – помако-
логия, каквато всъщност няма34?

(Ivanova, E. Tsit. statiya v sbornika „Pomacite: versii za…“, s. 11, 16, 20, 21, 28; Balkanistic 
Forum. Balkanistichen forum, 2010, 1, s. 31. Interviu s E. Ivanova).

34 Култура, 23 октомври 2013 г.; Дневник, 28 октомври 2013 г. (Kultura, 23 
oktomvri 2013 g.; Dnevnik, 28 oktomvri 2013 g.).
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Според Евгения Иванова помаците биха могли да се освободят 
от своята „колеблива” идентичност, като към тяхното вътрешно и соб-
ствено самовнушение, изградено върху незнанието за етнически про-
изход и „знанието”, че са мюсюлмани, следва да има и външно чуждо 
внушение, че те са помаци, а не турци, и още по-малко са българи. 
Вътрешното самовнушение следва да се основава на тяхното право на 
личен избор на идентичност и на стремежа им към самообособяване. 
Външното внушение според Евгения Иванова следва да се изгражда 
чрез непосредствени разговори на етнолози с т. нар. помаци с отговори 
на поставени въпроси от етнолозите проучватели или чрез писмени от-
говори на формулирани въпроси в анкети. Тя признава правото на себе 
си да създава помашко съзнание у нашите съотечественици и да ги обо-
собява като самостоятелен и отделен „помашки етнос”. В същото време 
отрича правото на други български учени и историци да дават научно 
обяснение на самоназванието „помаци” и на основата на огромно коли-
чество архивни документи и голям брой други източници да разкриват 
обективната историческа истина за българския етнически произход на 
българите мохамедани с най-важните научни аргументи – те говорят 
български език, пеят български песни, изповядват тайно християнски 
ритуали, повечето от тях съзнателно или интуитивно остават верни на 
своя български генетичен код.

В почти всички свои проучвания и публикации Евгения Иванова 
не използва документална информация от нашите или чуждите архивни 
учреждения. Едно от обясненията е, че тя не е професионален историк 
и етнолог. Нейното висше образование е специалност „Театрознание”. 
За нея е по-лесно да направи театрална етнополитическа постановка в 
Родопите, на която тя е автор на текст като сценарист, режисьор-поста-
новчик и с подбрани актьори от местни българи мохамедани, на които 
умело се суфлира за добро представяне на театралната сцена за самата 
Евгения Иванова и за жадната за сензации публика. Професор Евгения 
Иванова е осигурила и солидни меценати с огромни финансови въз-
можности да бъдат донори на съставените от нея научни сборници или 
на собствените ѝ научни публикации. 

Евгения Иванова няма висше историческо образование. Тя не е за-
вършила специалност „История” или специалност „Етнология” в исто-
рическите факултети на българските хуманитарни университети. Може 
би поради тази причина у нея няма желание да работи с повече архивни 
документи и много други източници, липсва ѝ желание да ги използва 
в своята изследователска дейност. За нея е много по-лесно и изгодно 
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да използва спомените – писмени и в повечето случаи устни разкази 
(наративи) на т.нар. респонденти с метода на анкетирането в непосред-
ствено общуване с анкетираните хора на терен. Хората, с които тя раз-
говаря, в повечето случаи са възрастни българи мохамедани, у които 
има спомени за тяхното преименуване и за наложените ограничения 
на религиозните свободи и на характерните за тях ритуални практики, 
произтичащи от религиозната им принадлежност към исляма. Някои 
от анкетираните хора или повечето от тях са с психически травмирана 
индивидуална памет във връзка с преименуването и затова в техните 
отговори има повече емоционална изповед и малко разумна истина. 
Спомените са несигурен източник за достоверна информация. Те имат 
свойствата да избледняват. В тях се появяват мъгляви или тъмни петна 
с неточности и измислени „факти” с чувствени субективни интерпре-
тации на явления, събития и личности. Самата подредба на споменни-
те материали зависи преди всичко от услужливата или избирателната 
памет, в каква степен те са избистрени и ясни и по какви показатели 
биват избирани редът и начинът на представянето им при съответното 
оживяване, тълкуване и оценяване на преживяното. Освен това особено 
важно е доколко достатъчно ярко са изразени психологическата дар-
ба, социалната компетентност и отвращението към фалшификациите 
у ползващия спомените автор, който не бива да смесва емоционалната 
поанта на днешните си оценки със сантименталния градус на спомен-
ната информация. Всеки автор, който използва спомените като инфор-
мационен материал, следва да има предвид още едно съществено изис-
кване при тяхното включване в научния текст. Те са витално ясни като 
„живи спомени” до 40 години, след което според германския професор 
Ян Асман – културолог, настъпва период на полуразпадането и спадане 
степента на автентичността им35. Спомените са продукт на човешката 

35 Лазарова, Е. Вера Мутафчиева като изследовател на родовата памет. – 
Наука, 2008, 3, с. 53 (Lazarova, E. Vera Mutafchieva kato izsledovatel na rodovata 
pamet. – Nauka, 2008, 3, s.53); За методиката на използване на спомените, мемоарите 
и дневниците, за ползата и вредата за науката при тяхната интерпретация по-под-
робно вж. Калинова, Е. Новата мемоарна вълна. Политически изследвания. 1995, 
1, 75–81 (Kalinova, E. Novata memoarna vulna. Politicheski izsledvaniya. 1995, 1, 75–
81); Поппетров, Н. „Устната история”: пренебрегвана, но необходима. – В: Митове 
и история. Сборник. Съставител Мария Радева. София, 1999, 197–216 (Poppetrov, 
N. “Ustnata istoriya”: prenebregvana, no neobhodima. – V: Mitove i istoriya. Sbornik. 
Systavitel Mariya Radeva. Sofia, 1999, 197–216.); Христова, Н. Споменът и забравата. 
Писателите и тяхната „мемоарна” памет за 1962 година. – Исторически преглед, 3–4 
(2002), 184–198 (Khristova, N. Spomenut i zabravata. Pisatelite i tiyahnata “memoarna” 
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памет. Подобна, но по-обстоятелствена оценка на паметта намираме и 
у френския историк Пиер Нора. Според него паметта е живот, носи-
тели на който винаги са живите социални групи, и в този смисъл тя се 
намира в процес на постоянна еволюция, открита към диалектиката 
на запомнянето и забравата. Паметта не си дава сметка в своите 
последователни деформации, подвластна е на всички използвания и 
манипулации. Тя е способна на продължателни скрити периоди и на 
внезапни оживявания. <…> Паметта – това е всякога актуално явле-
ние, преживяващо връзката с вечното настояще36.

Професор Евгения Иванова е в правото си да прилага собствена 
технология на приложната етнология при теренните проучвания на ет-
нически, професионални и социални общности и да използва своя ме-
тодика на интерпретиране на възпоменателната информация. Полезно 
е, че тя като учен изследовател опровергава с елегантна учтивост фал-
шификациите и манипулациите на авторите Хюсеин Мемишоглу, Мех-
мед Дорсунски, Момчил Петров, Петър Япов, Никола Чуралски, Емел 

pamet za 1962 godina. Istoricheski pregled, 3–4 (2002), 184–198); Лаврикова, Ир. 
Осмысляя феномен устной истории. – Свободная Мысль (Москва), 2003, 5 (1641), 
121–130 (Lavrikova, Ir. Osmisliaya fenomen ustnoi istorii. Svobodnaya Misal (Moskva), 
2003, 5 (1641), 121–130); Марчева, Ил. Спомените като другата история. Мемоарите 
на комунистическата номенклатура след промените в България от края на 80-те годи-
ни на ХХ век. – Исторически преглед, 1–2 (2005), 111–135 (Marcheva, Il. Spomenite 
kato drugata istoriya. Memoarite na komunisticheskata nomenklatura sled promenite v 
Bulgariya ot kraya na 80-te godini na XX vek. – Istoricheski pregled, 1–2 (2005), 111–135.); 
Богданов, Б. Памет и идентичност или за субекта на припомнянето. – В: Памет, 
идентичност, съзнание. Текстове от интердисциплинарен семинар „Науката – раз-
брана и правена”. София, 2006, 1–5 (Bogdanov, B. Pamet i identichnost ili za subekta na 
pripomnyaneto. – V: Pamet, identichnost, suznanie. Tekstove ot interdistsiplinaren seminar 
“Naukata – razbrana i pravena”. Sofia, 2006, 1–5); Мизов, М. Властта на спомените 
и/или спомените като власт. София, 2008, 3–350 (Mizov, M. Vlastta na spomenite i/ili 
spomenite kato vlast. Sofia, 2008, 3–350.); Лазарова, Е. Видеоинтервюто, устната ис-
тория и лицата на паметта. – Библиотека, 2012, 5, 5–12 (Lazarova, E. Videointerviuto, 
ustnata istoriya i litsata na pametta. – Biblioteka, 2012, 5, 5–12); Гюзелев, В. Размисли 
върху мемоарите и мемоаристиката. – Везни, 2015, 6, 83–87 (Giuzelev, V. Razmisli 
vurkhu memoarite i memoaristikata. – Vezni, 2015, 6, 83–87); Амусин, М. Под знаком 
памяти. – Дружба народов (Москва), 2015, 7, 214–223 (Amusin, M. Pod znakom 
pamyati. – Druzhba narodov (Moskva), 2015, 7, 214–223).

36 Нора, П. Франция – память. Санкт-Петербург, 1999, с. 20 (Nora, P. 
Frantsiya – pamyat. Sankt-Peterburg, 1999, s. 20); Срвн. Шуб, М. Л. Социальная, 
коллективная и культурная память: новый подход к определению смысловых границ 
понятий. – Обсерватория культуры (Москва). Т. 14, 2017, 1, 4–11 (Srvn. Shub, M. L. 
Sotsialnaya, kollektivnaya i kulturnaya pamyat: novii podkhod k opredeleniu smislovikh 
granits ponyatii. – Observatoriya kulturi (Moskva). T. 14, 2017, 1, 4–11).

Същностна характеристика на етнополитическия „научен” проект...
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Балакчи и други самозвани люде в науката за българите мохамедани37. 
Странно е обаче защо тази лаконична критика се използва от самата 
нея, за да създаде друга „научна” теория за наличието на „помашки 
етнос” с обяснението, че помаците в България имат право сами да опре-
делят своята идентичност. Не е странно обаче същественото тревожно 
обстоятелство, че нейната теза за „помашки етнос” съвпада изцяло с 
подобни „научни” тези на турски и гръцки учени за „помашки етнос” 
в България. Евгения Иванова не разобличава турски историци, които 
фалшифицират българската история, и по-конкретно историческото 
минало на българите мохамедани. На международен конгрес в Анка-
ра по случай 700-годишнината от създаването на Османската империя 
турският професор Тюрклер Аджарооглу, апологет на пантюркизма и 
неоосманизма, заявява: … Османските турци се установиха трайно в 
България в продължение на 500 години и превърнаха тези земи напълно 
в турски рай, в родно огнище, така че земите на Румелия по нищо не 
се различават от земите в Анадола. И по-нататък: … Това развитие 
стана причина за коренна етническа трансформация, за истинско въз-
действие върху българския народ. Населението, което обитаваше 
Родопските планини, прие мюсюлманството по своя воля, така се 
появиха помаците. (к. С. Т.) В края на 17-и век демографската карта 
на Румелия беше напълно променена, всички долини и полета на Тра-
кия, Добруджа, Дунавската равнина и Родопите станаха територия, 
населена само с турци (к. С. Т.)38.

Без коментар от мен. 
Нека този коментар бъде направен от професор Евгения Иванова!

37 Иванова, Е. Идентичност и идентичности на помаците в България. – В: 
Помаците: версии за произход и съвременна идентичност. Съставител: Евгения 
Иванова. София, 2013, 24–26, 29 (Ivanova, E. Identichnost i identichnosti na pomatsite 
v Bulgariya. – V: Pomatsite: versii za proizkhod i suvremenna identichnost. Sustavitel: 
Evgeniya Ivanova. Sofia, 2013, 24–26, 29); от същия автор. Компенсациите на паметта. – 
В: Balkаnistic forum. Балканистичен форум. Том І. Преживявания, истории, политики. 
Специален брой в чест на Кристина Попова. Благоевград. 2015, 227–235 (Kompensatsiite 
na pametta. – V: Balkanistic forum. Balkanistichen forum. Tom I. Prezhivyavaniya, istorii, 
politiki. Spetsialen broi v chest na Kristina Popova. Blagoevgrad, 2015, 227–235).

38 Аврамов, Д. Турската агентура проникна и в българските академични сре-
ди. – The Bulgarian Times. https://bultimes.com/turskata-agentura-pronikna-i-v-balgarskite-
akademichni-sredi (Avramov, D. Turskata agentura pronikna i v bulgarskite akademichni sredi).

Стоян Танев
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* * *

Научните спорове и дискусии допринасят за по-пълното разкри-
ване на обективно-относителната историческа истина, за нейното обо-
гатяване и утвърждаване както в научното и хуманитарното познание, 
така и в общественото съзнание като напластяване на национална ис-
торическа памет. Главният субект в творческия процес при създаване-
то на историческото, а в по-широк план и на социалнохуманитарното 
познание, в неговото критическо осмисляне и преосмисляне при ус-
ловие, че научно критическият текст е логичен, правдив и морален, са 
професионалните творци: историци, етнолози, социолози, политолози 
и други като учени изследователи. Техните научни дискусии са полезни 
както за историческата и етноложката наука, така и за другите общест-
вени науки, за историческото образование, а също и за национално-
патриотичното възпитание. В тяхната съвкупност те са полезни и за 
обществото, когато в държавно-политическата и духовно-културната 
система на това общество има реално присъствие на методологически, 
методически, идеен и научен плурализъм.

От 90-те години на ХХ век и в началото на XXI век в съвремен-
ното българско общество са създадени благоприятни условия за оп-
тимално осъщестяване на научна дискусионна дейност в професио-
налната историко-етноложка академична и университетска общност. 
Тази позитивна констатация е валидна и приемлива както в по-широк 
обществено-политически план, така и в държавно институционален 
контекст. Налице са добри възможности за българските историци и 
етнолози, особено за онези от тях, които при всякаква политическа 
система, социална и държавна структура за вътрешно и външно въз-
действие са зависими единствено от своето собствено желание и су-
бективно призвание да създават истинска историческа и етноложка 
наука и да участват в научната полемика с научна добросъвестност и 
професионална етика.

Същностна характеристика на етнополитическия „научен” проект...
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ЗА ИСТОРИЧЕСКИТЕ  
„СРЕЩИ С НЕПОЗНАТОТО” В НОВИТЕ УЧЕБНИЦИ 

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Цветана Иванова

ABOUT HISTORICAL “ENCOUNTERING  
THE UNKNOWN” IN THE HISTORY AND CIVILIZATION 

TEXTBOOKS
Tsvetana Ivanova

The article discusses the issue of how the main ideas are reflected in the History and 
civilization textbooks, published after the 2015 legal amendments. An analysis was made with 
regard to the idea of historical interactions and encounters of different peoples, cultures, reli-
gions. Observation was made of how the intended purposes of the educational programs are 
implemented in school historical education. Good didactic ideas as well as some weaknesses 
in the text, were noted. The teaching of national history, as a synchronous module alongside 
the Medieval European history, is realized. The positives of this approach are the opportuni-
ties, it creates for building the European layer in the Bulgarian national consciousness.

Стремежът за интегриране на българското образование в евро-
пейските дидактически пространства продуцира интензивни проце-
си, белязали последните 25 години. В училищното историческо обра-
зование се реализират промени, които маркират новите семантични 
полета на историята като училищен предмет. Симптоматично за но-
вия подход е и самото наименование на учебната дисциплина Исто-
рия и цивилизации, което ясно показва акцента, поставен върху едно 
щироко представяне на човешкото развитие в учебния дискурс. Той 
трябва да излезе от полето на консервативния политико-милитари-
стичен разказ и да интегрира един комплексен, всеобхватен наратив, 
включващ история на културите, ежедневието, половете, социални-
те роли и други аспекти, представящи многообразието на човешкото 
развитие.



170

Този стремеж е релация на водещи идеи в европейската историче-
ска наука. Най-видимо за обществото новостите се откриват в учебни-
ците, които като фокус събират достиженията на академичната история 
и дидактиката, за да ги транслират до учениковата аудитория1. Пред-
ставянето на историята като еволюционна картина на многопластови 
взаимодействия е една от доминантните идеи за европейското образо-
вание. Разработването на тази интерпретация на историята е свързана 
с количествени натрупвания, възприети от българската образователна 
теория по отношение на националния учебен дискурс. В този план осо-
бено интересен е въпросът как в „последното поколение” учебници2 
се интерпретират честите срещи на култури, народи, религии, раси и 
как се разработват въпросите, свързани с конфликтите и насилието в 
исторически план. 

Важно обстоятелство за развитието на българското училищно 
историческо образование е, че нормативните документи определят 
като водеща цел в изучаването на история днес „да бъдат разбрани 
историческите корени на съвременния свят”3. Релацията минало – съв-
ременност е основополагаща за структуриране на учебния дискурс, 
защото по думите на Ф. Бродел „няма съвременна цивилизация, коя-
то да бъде разбрана, без да се познават изминатите пътища, старите 
ценности, преживеният опит. Цивилизацията винаги е минало, едно 
живо минало. Следователно историята на дадена цивилизация е тър-
сене сред нейните старинни координати на тези, които и днес още ос-
тават валидни. Не става дума да кажем всичко, което знаем…, а всичко 
онова, което от онзи някогашен живот остава ефикасно и днес. Всичко 
онова, чрез което минало и настояще се свързват често през дистанци-
ята на много векове”4. От друга страна, цивилизацията се приема като 

1 Радева, М. “Новото поколение” учебници по история през 90-те години и цен-
ностите на Европейския съюз. – Исторически преглед, 2003, № 3–4, с. 198 (Radeva, 
M. “Novoto pokolenie” uchebnitsi po istoriya i tsennostite na Evropeyskiya sayuz. – 
Istoricheski pregled, 2003, № 3–4, s. 198).

2 Имаме предвид учебниците по История и цивилизации, издадени след приема-
нето на Закона за предучилищното и училищно образование. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г. 
(Zakona za preduchilishtnoto i uchilishtno obrazovanie. DV, br.79 ot 13.10.2015 g.).

3 Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка. ДВ, бр. 95 от 
08.12.2015 г., с. 63 (Naredba № 5 ot 30.11.2015 g. za obshtoobrazovatelnata podgotovka. 
DV, br. 95 ot 08.12.2015 g., s. 63).

4 Бродел, Ф. Граматика на цивилизациите. София, 2014, с. 69 (Brodel, F. 
Gramatika na civilizaciite. Sofia, 2014, s. 69).

Цветана Иванова
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културно единство5 и именно това единство изгражда фундамента на 
нейното съществуване. Ядрото на западната/европейска цивилизация6 
включва гръцката философия и рационализъм, римското право, латин-
ския език и християнството7. 

И така, ако античната история задава координати на днешната 
европейска цивилизация, то учебният дискурс трябва да ги кодира и 
транслира по такъв начин, че да станат разбираеми за учениците в за-
висимост от тяхната възраст, да ги превърне в опори на идентичността, 
които трябва да бъдат открити и разбрани. Ще проследим как е интер-
претирана античната и средновековната история и доколко учебният 
дискурс дава модели на културно съжителство и синкретизъм, на то-
лерантно отношение и приемане на различията, на многообразието в 
европейския континент. 

В този контекст от особена важност е как е представена среща-
та на култури и взаимодействието между хората от различни ареали 
в античния свят, не само като фактографска пълнота и стилистика на 
текста, но и дали чрез адекватни дидактически решения толкова раз-
личният античен свят се „приближава” до съвременния ученик. Затова 
важен е въпросът как в учебния дискурс е очертана връзката между 
античния и съвременния свят, и особено има ли въпроси, които прово-
кират нейното осмисляне, които помагат на учениците да възприемат 
многообразието на култури, раси, религии, битови особености като ес-
тествена характеристика на света, в който живеем.

Преподаването на история на античния свят е интересно и от ди-
дактическа гледна точка, поради отдалечеността във времето на про-
цесите и явленията и напълно различните светоусещания на древни-
те хора, от липсата на фундаментални за днешния свят категориални 
опори, каквато е например нацията и др., за обясняване на сложните 
взаимодействия в развитието на човечеството. Неограничеността на 
цивилизационните взаимодействия, довели до създаването на много 
синкретични по своята същност конструкти – както материални, така 

5 Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите. София, 2015, с. 50 (Hantingtan, 
S. Sblasakat na civilizaciite. Sofia, 2015, s. 50).

6 Подробно за употребата на термина „западна” като синоним на „европейска” 
цивилизация вж: Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите, 57–59 (Hantingtan, 
S. Sblasakat na civilizaciite, 57–59).

7 Пак там, с. 93 (Pak tam, s. 93).

За историческите „срещи с непознатото” в новите учебници...
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и духовни, дават същността на термина цивилизацион синтез8, кой-
то обяснява развитието на античния свят и културно-историческите 
общности. 

Анализът на учебното съдържание позволява да се твърди, че са 
налични разнообразни методически идеи, които да провокират учени-
ците да вникват в космогонията на античния човек, да осмислят исто-
рическото време и по този начин да разбират отдалеченото на хилядо-
летия развитие на света. В съвременния образователен дискурс ясно 
са изведени смисловите акценти, които задават параметрите на Антич-
ността като свят на взаимодействията. Те са организирани в няколко 
проблемни кръга. Миграциите са представени като среща на култури и 
междуцивилизационно взаимопроникване. Например за гръцката коло-
низация ученикът научава, че: „Разселването на опитни мореплавате-
ли, търговци и занаятчии довело до важен цивилизационен напредък в 
Средиземноморието… Контактите на гърците с други култури обогати-
ли и елинската култура. Под влияние на финикийците елините възпри-
ели азбучното писмо… гръцката азбука станала основа на латинската, 
а векове по-късно и на кирилицата”9.

Учебният наратив разжлежда взаимодействията в широк култу-
рен контекст. Изтъква се, че „древните гърци дали на света философи-
ята, театъра и олимпийските игри. Те създали архитектура и изкуство, 
които се превърнали в модел за подражание”. Театърът е представен 
като място за общуване и културен обмен. Интересен акцент е поста-
вен на олимпийските игри: „на стадиона се срещали и общували зри-
тели от всички краища на гръцкия свят. Игрите сплотявали хората и 
поддържали общоелинския дух”. Формулираните към урочната статия 
въпроси насочват към търсене на обяснение за значимостта на пред-
ставените факти: Обяснете ролята на театъра като място за общуване; 
С кои свои постижения елинската култура стои в основата на европей-
ската цивилизация? Дайте примери; Разсъждавайте валидни ли са цен-
ностите на древните елини в наши дни. Обосновете отговорите си10. 

8 Ланда, Р. Средиземноморската културноисторическа общност. Геополитика. 
2005. http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/429-sredizemnomorskata-kulturno-
istoricheska-obshtnost (19.01.2017) (Landa, R. Sredizemnomorskata kulturno-istoricheska 
obschtnost. Geopolitika. 2005. http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika).

9 Колев, В. и колектив. История и цивилизации за 5. клас. София: Даниела 
Убенова, 2016, с. 55 (Kolev, V. i kolektiv. Istoriya i civilizacii za 5. klas. Sofia: Daniela 
Ubenova, 2016, s. 55).

10 Леков, Т. и колектив. История и цивилизации за 5. клас. София: Просвета, 2016, 
82–83. (Lekov, T. i kolektiv. Istoriya i civilizacii za 5. klas. Sofia: Prosveta, 2016, 82–83).
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Историческата „среща с непознатото”, реализирана в походите 
на Александър Македонски, е друг смислов акцент, който семантич-
но изпълва цивилизационния синтез в епохата на Античността. Дис-
курсът интерпретира резултатите от успехите на Александър Велики 
не само като завоевание, а като стремеж за обединяване на познатия 
тогава свят под скиптъра на един владетел. Неговата личност е пред-
ставена като своеобразен център, около който се ситуират културни-
те взаимодействия: „Александър Велики вярвал в мирното сливане 
между победители и победени в един народ… оженил се за персийска 
принцеса… мечтаел да слее в едно победители и победени”11. Резул-
татите от завоеванията на Александър Македонски са представени и 
в цивилизационен план: „За кратко целият цивилизован свят в Европа 
и Близкия изток попаднал под властта на един владетел. … Алексан-
дър бил мъдър държавник. Той създал в завладените територии общ 
модел, основан на елинската култура (елинизъм), в който се вплитали 
и източни традиции. Липсата на граници и политически ограничения 
довела до подем в икономиката, търговията и комуникациите. Разви-
ла се грандиозна строителна дейност. Издигнали се редица градове, 
които станали проводник на новата цивилизация и култура”12. Над-
граждането на постиженията на другите от страна на елините е из-
тъкнато особено по отношение на науката, като е акцентирано и вър-
ху значимостта на тези достижения за съвремието: „Древногръцките 
математици обобщили знанията на древноизточните народи и пре-
върнали математиката в цялостна наука… Питагор създал прочутата 
теорема…, която се изучава и днес… Талес… Архимед установили 
закони, които станали основа за по-късните изследователи. Така те 
направили възможни достиженията на съвременната математическа 
наука”13. Ученикът научава, че едни от основополагащите закони в 
съвременните точни науки всъщност са станали възможни благодаре-
ние на срещата и взаимодействието на представители на различните 
антични култури.

За обясняване пътищата за взаимно проникване на културите в 
учебните текстове е отделено внимание и на синкретизма на пантео-
ните в Античността. Процесът е представен многостранно, не само по 
отношение на елинистическия свят. Характерен пример е приемането 

11 Пак там, 72–73 (Pak tam, 72–73).
12 Колев, В. и колектив. История и цивилизации, с. 61 (Kolev, V. i kolektiv. 

Istoriya i civilizacii, s. 61).
13 Пак там, с. 67 (Pak tam, s. 67).
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на някои тракийски божества в гръцкия пантеон: „Тракийската религия 
също оказала влияние върху духовните вярвания на елините. През V в. 
пр. Хр. в атинския полис бил въведен култът към тракийската богиня 
Бендида. Един от популярните персонажи в древногръцката митология 
… Орфей бил тракиец…”. Като доказателство за взаимното прониква-
не на култове и обичаи е дадено свидетелство на Херодот за тракийско 
светилище на сатрите: „Жрица дава прорицанията точно както в Дел-
фи – няма нищо по-различно”14. Темата е доразвита и в урочните ста-
тии, посветени на римската история: „Римляните били отворени към 
чуждите религии и със завоеванията възприели източни божества като 
Изида… Римската религия обединила римските вярвания с тези на по-
корените народи”15. 

Този аспект на представяне на религиозните взаимодействия е 
особено важен, тъй като подчертава, че в античната епоха една религия 
може да съществува паралелно с друга, че те не са враждебни, не са 
агресивни, а взаимно си влияят. По този начин се очаква у учениците 
да се изгради отношение на религиозна и културна толерантност, което 
е една от основните ценности на гражданското общество днес. Друга 
проекция на религиозното взаимодействие е потърсена във вертикална 
времева релация: „Митовете за олимпийските богове и за подвизите на 
героите обединявали духовно гръцкия свят. Те били втъкани в европей-
ската литература и изкуство и станали част от културното наследство 
на Европа” и въпрос за обяснение: „Защо казваме, че елинските митове 
са част от културното наследство на Европа?”, а в рубрика „Машина на 
времето” се провокират учениците да обяснят изрази като Ахилесова 
пета, кутията на Пандора, ябълката на раздора и др., които са базирани 
на древногръцката митология, но са се превърнали в част от лексиката 
на съвременния европеец16.

Пространството на културните взаимодействия в Античността е 
ситуирано около Средиземно море. Фактографски е изяснено на уче-
ниците защо тогава го наричали „Римско езеро”. Експанзията на Рим 
е цивилизационно интерпретирана, като по удачен за петокласниците 
начин е обяснено значението за съвременния свят на този период от 
човешкото развитие: „Римската власт, закони и култура се разпрос-

14 Пак там, 84–85 (Pak tam, 84–85).
15 Леков, Т. и колектив. История и цивилизации, с. 118. (Lekov, T. i kolektiv. 

Istoriya i civilizacii, s. 118).
16 Пак там, с. 81 (Pak tam, s. 81).
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трели над почти цяла Европа и Средиземноморието… От сливането 
на римската с елинистическата култура се оформила гръко-римската 
антична цивилизация, която залегнала в основите на днешния свят”17. 
Римляните построили пътища, които „свързали Средиземноморието 
в едно цяло и се превърнали в маршрути на търговията и обмена на 
културни ценности и идеи”18. Разказът за завоеванията на Рим излиза 
извън традицията на хронологичното проследяване на военните кам-
пании и се фокусира върху цивилизационните промени, настъпили в 
резултат на това „взаимопроникване под знака на насилието”19. Така 
например включването на днешните български земи в пределите на 
Римската империя се разглежда като „приобщаване на Тракия към 
римската цивилизация”20.

Особено внимание заслужава фактът, че в учебното съдържание 
са включени самостоятелни теми, посветени на идейното наследство 
на античния свят в европейската цивилизация. Учебният текст изтък-
ва, че „Елада завещала на Европа велики идеи и ценности. Идеите 
за свободата на човека и за общността на гражданите, които решават 
колективно бъдещето на своята държава, са живи и днес. Те са осно-
вата на обединението на Европа и модел на цивилизования свят”21. 
В същия идеен план е разгледано и наследството на гръко-римската 
цивилизация: „От контактите между римляни и елини се оформила 
гръко-римската антична цивилизация, която е основата на съвремен-
ната европейска култура. Основите на римското право са вплетени 
в днешните закони… Гръко-римските постижения са в основата на 
европейската култура”22. 

Латинският език, определен като ядро на европейската цивили-
зация от Хънтингтън23, също намира удачна интерпретация в учебния 
наратив. Латинският език е важен акцент, изведен като самостоятелен 
елемент при представяне на културно-историческото наследство на 
Рим „… От него произлезли т. нар. романски езици като италиански, 
френски, испански, португалски и румънски. Голяма част от думите и 

17 Пак там, 112–116 (Pak tam, 112–116).
18 Пак там, с. 126 (Pak tam, s. 126).
19 Бродел, Ф. Цит. съч., с. 80 (Brodel, F. Tsit. sach, s. 80).
20 Леков, Т. и колектив. История и цивилизации, с. 130. (Lekov, T. i kolektiv. 

Istoriya i civilizacii, s. 130).
21 Пак там, с. 61 (Pak tam, s. 61).
22 Пак там, с. 126 (Pak tam, s. 126).
23 Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите, с. 93 (Hantingtan, S. Sblasakat 

na civilizaciite, s. 93).
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в английския, немския и славянските езици също имат латински произ-
ход. Латинският е запазен и като професионален език, който се ползва 
от медици, юристи, биолози”. Има и въпрос в тази връзка за осмисля-
не: Защо твърдим, че латинският език помага за духовното и научното 
обединяване на Европа?24. В друг случай в урок упражнение ученикът 
има задача да обясни значението на съвременни думи от латински про-
изход, да открие десет думи с латински корен в българския език и да 
разсъждава за използването на латински букви при писането в интер-
нет25. Космополитния свят на Античността дава възможност за култу-
рологично интерпретиране на сложната историческа материя за учебни 
цели. Взаимодействията в различни аспекти могат да се проследят в 
целия времеви хоризонт на античната история, те пронизват учебния 
дискурс като свързваща идейна нишка и биха могли да се определят 
като водеща концепция в историческия наратив в учебниците по исто-
рия и цивилизации за 5. клас.

Друго ядро във фундамента на съвременната европейска циви-
лизация според Хънтингтън е християнството26. Неговата поява и раз-
пространение хвърля своеобразен мост не само между Античността и 
Средновековието, но и между изучаваното по история в пети и в шес-
ти клас. Доминацията на християнството в европейския континент е 
разгледано като културно достижение, като цивилизационна крачка 
и символ на европейската идентичност – „да си европеец, означава-
ло да принадлежиш към християнския свят” и „добрият европеец бил 
добрият християнин”27. Многократно в учебния наратив се говори за 
Християнската империя /Византия/, „пъстра смесица от народи, които 
се молели на един Бог – Иисус Христос”28. 

Друг интересен акцент в контекста на история на взаимодейст-
вията е историческата среща на две религии – християнството и ис-
ляма. Сравнението на обема на текстовете, посветени на исляма и 
Арабския халифат и на Византийската империя (VI – XI в.) в два от 

24 Колев, В. и колектив. История и цивилизации, с. 109 (Kolev, V. i kolektiv. 
Istoriya i civilizacii, s. 109).

25 Леков, Т. и колектив. История и цивилизации, с. 132 (Lekov, T. i kolektiv. 
Istoriya i civilizacii, s. 132).

26 Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите, с. 93 (Hantingtan, S. Sblasakat 
na civilizaciite, s. 93).

27 Арнаудов, В. и колектив. История и цивилизации за 6. клас. София: Булвест 
2000, 2017, 12–14 (Arnaudov, V. i kolektiv. Istoriya i civilizacii za 6. klas. Sofia: Bulvest 
2000, 2017, 12–14). 

28 Пак там, с. 22 (Pak tam, s. 22). 
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най-разпространените в настоящия момент учебници в българско-
то училище позволява да се твърди, че тежестта на тази историче-
ска материя е оценена по различен начин. В учебника на издателство 
„Просвета” са отделени две урочни единици за нови знания за исляма 
и Арабския халифат, и една тема за Византия, а в учебника на из-
дателство „Булвест 2000” съотношението е една за исляма и араби-
те и две урочни статии за византийската история. Това решение на 
авторите на учебника на издателство „Просвета” за стуктуриране на 
учебното съдържание продуцира излишно подробни текстове в цяла 
тема „Възникване на исляма”. То е съпроводено с изключително неу-
дачен подбор на исторически извори, съпътстващи основния учебен 
текст – в единия случай неразбираем за учениците в шести клас текст, 
съпроводен с неподходящи за възрастта им въпроси (рубриката От 
първо лице 2. Пророците, в която е даден откъс от Корана, сура „Ал-
Хадид”), или с послания, които стоят далече от морала на съвремен-
ното общество и нито са адекватни на учениковата аудитория, нито на 
ценностните ориентации, за които трябва да допринася съвременното 
историческо образование. Така например в рубрика От първо лице 
6. Семейство и добродетели ученикът чете: „3. Встъпвайте в брак с 
онези от жените, които харесвате – две и три, и четири… 34. Мъжете 
стоят над жените… Целомъдрените жени са послушни… А онези, от 
чието непокорство се страхувате, увещавайте, отдръпнете се от тях в 
постелите, и ги удряйте!…”29. Интерпретациите, които шестокласни-
ците биха направили на този текст, са извън възможностите на моето 
въображение, но със сигурност стоят далече от ценностните ориенти-
ри, които учебният предмет история е призван да задава. Още повече, 
че за да бъдат интерпретирани тези откъси от Корана, са нужни много 
повече знания за религиите, за философията, за културата, отколкото 
имат децата на 12 – 13 годишна възраст. Съпоставката на подбора и 
структурирането на историческата материя води до заключението, че 
в учбника на издателство „Булвест 2000” концентрирането в една ур-
очна статия на учебното съдържание за исляма и Арабския халифат, е 
по-сполучливо с оглед формиране на европейския пласт на българска-
та национална идентичност. Това, от друга страна, не означава негли-
жиране или подценяване на исляма и мюсюлманските държави, тъй 
като паралелно в учебния дискурс много ясно се маркират ценностни 
конотации, кореспондиращи с приемане на различията – в урочната 

29 Павлов, Пл. и колектив. История и цивилизации за 6. клас. София: Просвета, 
2017, 26–27. (Pavlov, Pl. i kolektiv. Istoriya i civilizacii za 6. klas. Sofia: Prosveta, 2017, 26–27).
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тема за практически дейности „Християнство и ислям – прилики и 
отлики”30.

Големият религиозен сблъск по време на кръстоносните походи 
заема значително място в учебното съдържание. Проблемът за религи-
озните войни е поставен много внимателно, за да не се създава нагласа 
за религиозно различния като враг, независимо, че исторически погле-
днато, самите сблъсъци са кръвопролитни, а събитията – изпълнени с 
крайно противопоставяне и насилие. Акцентира се, че по този начин в 
срещата с „различието” се осъществява пренос на идеи, бит и др. като 
движението е двупосочно: Изток – Запад и обратно. Въпроси предиз-
виква преекспонирането на положителния знак на срещата християн-
ство – ислям и отрицателния знак на срещата католицизъм – източно 
православие. Резултатите от кръстоносните походи са представени в 
две плоскости: „… тласък на търговията… Християнският Запад по-
лучил възможност да опознае още по-добре мюсюлманския Изток” 
и „Кръстоносните походи разширили пропастта между Запада и Ви-
зантия, между католици и православни християни. Подозрителността 
и ненавистта станали част от отношението между двете християнски 
общности.” Внушението е засилено и от подбора на исторически доку-
менти в урочните теми за практически дейности: „Кръстоносните по-
ходи – разделените християни и мюсюлмани”, и за нови знания: „Бъл-
гарите под византийска власт”31.

Размисъл предизвиква и структурирането на учебната материя в 
урочната тема за упражнение „Конфликти и контакти в средновековните 
общества”, където подборът на смислови акценти, исторически извори 
и изображения (с изключение на едно 4. Евреин и мюсюлманин играят 
шах) навежда на мисълта, че контактите всъщност довеждат до конфли-
кти. Първият смислов обем на урочната единица е озаглавен „Евреите 
в християнското общество” и съдържа исторически извори – Закон сре-
щу лихварството на Карл Велики от 814 г.; английска хроника от XII в.: 
Антиеврейският погром в гр. Йорк 1190 г.; под надслов „Верска дискри-
минация” – решение на събор на Римската църква от 1215 г.; откъс от 
дневник на евреин от 1495 г. Прогонване на евреите от Испания, 1492 г.; 
и изображение „Изгаряне на евреи в гр. Майнц, Германия по време на 
чумната епидемия 1437 – 1438 г.”. Дори самите заглавия говорят доста-
тъчно красноречиво за търсените, а мисля и постигнати, внушения за 

30 Арнаудов, В. и колектив. История и цивилизации за 6. клас, 68–69 
(Arnaudov, V. i kolektiv. Istoriya i civilizacii za 6. кlas, 68–69).

31 Пак там, 82–89 (Pak tam, 82–89).
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тоталната дискриминация на евреите в различни европейски страни по 
време на цялото Средновековие – от Карл Велики до края на XV век. Не 
така според учебния наратив стоят нещата на Изток. Акцентите тук са: 
мирната колонизация на Изтока, откъс от история, написана от участ-
ник в Първия кръстоносен поход XII в.; Търговията в Палестина, според 
арабски хронист от 1184 г. и Условия за немюсюлманите в Йерусалим в 
документ „Договор на Арабския халиф Омар с „хората на книгата”, жи-
тели на Йерусалим, ок. 637 г.”. Последният исторически извор фиксира 
многобройни забрани за християните „няма да издигаме … нови мана-
стири и църкви… няма да изповядваме явно християнската вяра…, няма 
да подражаваме на мюсюлманите в облеклото им, няма да показваме 
кръста на нашите църкви … ще бием в нашите църкви дървени клепала 
(а не камбани)…” и предизвиква недоумение защо за разлика от реше-
нието на Римската църква от 1215 г., което определя само изискване за 
отграничаване по външен вид на евреи и мюсюлмани от християните, 
озаглавено от авторите „Верска дисриминация”, във втория случай това 
са просто „Условия за немюсюлманите”, въпреки че обсегът на забрани-
те е неимоверно по-широк32. Цели ли се някакво внушение? Не е ли по 
удачно двата текста да се дадат за съпоставителен анализ, за да се изведе 
от самите ученици същността на понятието „верска дискриминация”, 
да се види времето на създаване на документите и оттам да се направят 
изводи, да се осмисли историческият контекст и значение.

Синхронно-хронологичният принцип за структуриране на исто-
рическата материя в съвременните учебници изисква анализ на пред-
ставянето на националната история. Водещ е въпросът как българите, 
които са в известен смисъл „новодошли” в Европа и не са носители 
на римската държавна традиция и култура, стават неделима част от 
европейското културно-историческо пространство. В този план от 
дидактически ракурс е интересна интерпретацията как българската 
държава ще се превърне в неделима част от европейското държавно и 
културно пространство, още повече, че изграждането на европейски 
пласт в националната идентичност е една от водещите цели на исто-
рическото образование днес. Много често в социума, където истори-
ческите представи циркулират на битово ниво или пък се използват за 
манипулативни (политически) цели се противопоставя европейската 
на българската идентичност. Затова историята като учебен предмет 

32 Павлов, Пл. и колектив. История и цивилизации за 6. клас, 80–81 (Pavlov, 
Pl. i kolektiv. Istoriya i civilizacii za 6. кlas, 80–81).
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трябва да обясни убедително и разбираемо за учениците защо, всъщ-
ност с основание, причисляваме българите към европейската циви-
лизация, като се приведат аргументи и доказателства за приноса им 
в европейската история и култура. Последователното развиване на 
идеята за българския принос в общоевропейското развитие изисква 
вплитането на националната история като естествена и неделима част 
от учебния наратив по средновековна обща история, която се изуча-
ва в шести клас. Особено по отношение на постижения непреходни, 
свързани с идеята за културното многообразие като богатство на ев-
ропейския свят.

В учебния дискурс тази идея се реализира посредством няколко 
основни исторически момента. С приемането на християнството бъл-
гарската държава прави цивилизационен избор, който категорично я 
причислява към европейската християнска държавно-правна диаспора. 
Съхраняването, усъвършенстването и разпространението на славян-
ската писменост превръща България в духовен център на славянските 
народи33. Идеята е доразвита в урок упражнение „Славянската писме-
ност – част от културното богатство на Европа”34. Тук се откриват две 
ценни дидактически попадения, които, без да излизат от традиционния 
формат на урока упражнение, създават свободни мисловни простран-
ства за проявление креативността на учениците. Първото е Задача 2, 
която изисква ученикът да състави кратко съобщение, в което да ин-
формира свои чуждестранни връстници за ролята на България като 
духовен водач на славянските народи. От дадения пример е видно, че 
се изисква доказателствена основа за изказаното твърдение. Така уче-
никът от една страна ще структурира текст с аргументация, а от друга 
– ще осмисли ценностно събитието в европейския културен контекст. 
Второто дидактическо попадение се открива в Задача 3. Тук всеобх-
ватното представяне на идеята за значението на българския принос в 
културното многообразие на Европа е постигнато чрез връзки с литера-
турата и географията. Върху известния стих на Иван Вазов „… че и ний 
сме дали нещо на света/ и на вси славяни книги да четат”, и учениците 
трябва да напишат „кратък коментар”. Избраната форма коментар, а не 
например есе, позволява по-свободно изразяване, тъй като не изисква 
от ученика да форматира мнението си по изискванията на някакъв спе-

33 Арнаудов, В. и колектив. История и цивилизации за 6. клас, с. 60 (Arnaudov, 
V. i kolektiv. Istoriya i civilizacii za 6. klas, s. 60).

34 Арнаудов, В. и колектив. История и цивилизации за 6. клас, 62–63 
(Arnaudov, V. i kolektiv. Istoriya i civilizacii za 6. klas, 62–63).
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цифичен исторически текст, а просто го подканва да разсъждава сво-
бодно. Този подход позволява неформалност на текста и предразполага 
ученика да изразява мнение. Културните достижения всъщност са най-
непреходни и е добре ученикът да осъзнава това.

Историческата среща на балканските народи с Османската импе-
рия е тема, която традиционно образователната теория определя като 
„чувствителен, деликатен въпрос”. И това е така, защото учебникът 
трябва да разкаже за исторически събития, изпълнени с насилие, смърт 
и разруха, без да внушава омраза и агресия към извършилите ги. Една 
много трудна задача. Анализът на текстове позволява да се твърди, че за 
разлика от предходни учебници35, в настоящите не се среща говоренето 
от диспозицията „ние – те”, „нашите земи – в техните ръце”, „нашите 
войски срещу техните орди” и т.н., не се насища емоционално учеб-
ният текст с епитети и определения, а се задава фактографска основа, 
върху която ученикът да търси и разбира значенията на историческите 
събития. Значения в „дълга” историческа перспектива и с оглед разби-
ране на съвременния свят. Представени са двете страни – контакти и 
конфликти – тъй като не е еднозначно историческото взаимодействие36. 
Други аспекти на „срещите с непознатото” се откриват при предста-
вяне история на ежедневието. Влиянията в традиционната култура на 
балканските народи и на османците са представени двустранно, като 
елемент на дългото съжителство, наложило търпимост и приемане на 
различията.

Съдържателният анализ на учебния наратив позволява да се на-
прави заключението, че в тематично отношение се постигат образо-
вателните цели, определени в учебните програми. Системно е пред-
ставена динамиката на политически, стопански, социални и културни 
процеси, които са в основата на формиране на облика на европейската 
цивилизация. Същевременно отчетливо се открояват процесите на раз-
витие в българските земи и държава, разкриващи българските приноси 
в европейската цивилизация. Това синхронно комплексно представяне 
допринася за изграждане и утвърждаване на българската идентичност 

35 Мутафчиева, В. и колектив. Исрория и цивилизация за 5. kлас. София: 
Анубис. 2006. (Mutafchieva, V. i kolektiv. Istoriya i civilizacii za 5. klas. Sofia: Anubis, 
2006).

36 Арнаудов, В. и колектив. История и цивилизации за 6. клас, 144–145 
(Arnaudov, V. i kolektiv. Istoriya i civilizacii za 6. klas, 144–145); Павлов, Пл. и ко-
лектив. История и цивилизации за 6. клас, 126–127 (Pavlov, Pl. i kolektiv. Istoriya i 
civilizacii za 6. кlas, 126–127).
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като част от европейската. Многоликата история на Европа е съпътства-
на от срещи на народи, култури, традиции. Извеждането на различни 
ценностни акценти при представянето на тези многопластови взаимо-
действия изисква внимание, за да не се наслоява подсъзнателна агресия 
и негативизъм към „другите”. Една нелесна задача, която в повече от 
случаите намира добра презентация в „новото поколение” учебници по 
История и цивилизации за пети и за шести клас.

Цветана Иванова
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ТЕОРЕТИЧНИ  
И МЕТОДИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  

В ЕТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ  
НА ОСТАРЯВАНЕТО

Ивелина Ефтимова

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 
CHALLENGES IN THE ETHNO-SOCIOLOGICAL 

STUDY OF AGING 
Ivelina Eftimova 

The article focuses on the ethno-sociological theories and the appropriate methods 
for studying aging. It draws attention to the possibilities of ethnology and sociology for 
an interdisciplinary approach to the study of aging and commented on the use of quality 
methods. Since aging is a natural process, personal perception and perception are very 
varied. Therefore, in expressing the relationship between the person and the macro-histor-
ical conditions, it is convenient to use the so-called biographical – institutional – societal 
model. The article finally pays attention that sociology and ethnology can contribute to the 
improvement of political practices related to older people.

Остаряването е многоаспектен и интегративен био-психо-социа-
лен процес, който се случва на няколко нива: биологично, индивидуал-
но-личностно и социално-структурно1. Характерен за всички живи ор-
ганизми, той се възприема и интерпретира от хората според културата 
им, въз основа на което се изграждат променливите и пряко свързани с 
времето и мястото стереотипи по отношение на възрастните хора. 

Остаряването като процес се изследва от множество дисципли-
ни – биология, психология, социология, демография, икономика, по-
литология и т.н. Технологичното усъвършенстване на статистическо-
то моделиране допринася за описването на натрупаните факти, но не 

1 Ryff, C., B. Singer. Understanding healthy aging: key components and their 
integration. – In: Bengston, V. (et al.). Handbook of Theories of Aging. New York: Springer, 
pp.117–144.



186

предлага възможности за обяснението му. Затова тенденцията е към 
интердисциплинарност, която отива отвъд границите на възможност-
ите само на една научна дисциплина и по този начин прави феномена 
остаряване по-ясен и лесен за разбиране. Въпреки трудностите да се 
преминат границите на различните научни дисциплини и да се свържат 
различните им изследователски парадигми и методи, в последните го-
дини има значителен напредък в тълкуванията на остаряването, като се 
използват подходи от няколко различни научни дисциплини, които се 
съчетават в една теория. 

Предложеният текст има за цел да представи подходящите тео-
ретични и методически възможности на социологията и етнологията в 
изследването на феномена остаряване. В този смисъл стремежът е не да 
се докаже или опровергае теория, а да се изясни как посредством под-
ходящите методи (количествени и качествени) може да се натрупа най-
много полезна информация. Събраните данни (вкл. и статистически) за 
остаряването не са просто „факти”, а опит да се вникне и разбере защо 
и как се случват етносоциалните процеси, залегнали в тях. 

Етносоциологията в България през 90-те години на XX век е де-
финирана като „отраслова социологическа дисциплина”2, но остава с 
недостатъчно изяснени подходи, теоретични и методологически ме-
ханизми относно предмета си. Най-често цитираното определение, че 
етносоциологията е наука за „етничното в социалното и социалното в 
етничното”3, не допринася особено за осветляването на проблема. Ве-
роятно трудностите произтичат от това, че опитите са насочени към 
създаването на нова научна дисциплина, която да обедини други две, в 
настоящия случай – етнология и социология. Г. Фотев подчертава, че 
етносът сам по себе си е социална група, която обаче включва всички 
аспекти на социума, от една страна, а от друга – на човешкия свят из-
общо4. Той изхожда от феноменологичната позиция, че етносоциоло-
гията е в състояние да разкрие онези жизнени нагласи в дадени етнич-
но определени групи, които изграждат света на социеталното. Т. Ив. 
Живков застъпва мнението, че социално-антропологичните рефлексии 

2 Кертиков, К. Етносоциологията на България „в търсене на себе си”. – В: 
Балкани 21, 4 (част първа), 5 (част втора) (Kertikov, K. Etnosotsiologiyata na Balgariya 
„v tarsene na sebe si”. – V: Balkani 21, 4 (chast parva), 5 (chast vtora).

3 Арутюнян, Ю. В. и др. Этносоциология: цели, методы и некоторые резу-
льтаты исследования. Москва, 1984, с. 7 (Arutyunyan, Yu. V. i dr. Etnosotsiologiya: 
tseli, metoday i nekotoraye rezulytatay issledovaniya. Moskva, 1984, s. 7).

4 Фотев, Г. Другият етнос. София, 1994, с. 17 (Fotev, G. Drugiyat etnos. Sofiya, 
1994, s. 17).
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на етничните групи, явните и скритите им форми на поведение може да 
се уловят от етноложкото познание с помощта на етносоциологическия 
превод на тези форми на езика на социологическите взаимодействия, 
който ги вписва в общата структура на обществото5. Видно е, че водеща 
е идеята за етничното. 

Статията няма за цел да коментира етносоциологията като научно 
направление, а да насочи вниманието към възможностите на етнологи-
ята и социологията за един интердисциплинарен подход към изследва-
нето на остаряването. 

Категориите „възраст”, „социални роли” и „социални статуси” са 
в полето на интерес и за етнологията, и за социологията. Различните 
подходи се предопределят от различните цели в конкретните изслед-
вания. В етнологията възрастта и възрастните са част от темите, които 
засягат обредите, ритуалите, семейно-родствената структура и наслед-
ственото право. В социологията „възрастта” е категория, която допри-
нася за изграждането на обществените представи за това кои са стари, 
как трябва да се държат, как трябва да се отнасяме към тях. В действи-
телност липсва монографично изследване на тази тематика в България, 
с изключение на издадената от социолога Досю Лангазов книга „Само-
тията. Така, както я преживяват 27 възрастни селяни”6. Това са социо-
логически етюди, които целят да представят най-съществените страни 
от личностния и социалния статус на възрастния селянин. Тези етюди 
всъщност са житейски разкази на реални хора, които споделят как се 
справят с най-големия проблем в края на живота си – самотията. По 
същество това е метод, характерен за етнографията/етнологията, който 
е избран от Д. Лангазов, за да разкрие в дълбочина един съществен со-
цилогически проблем, а именно живота и проблемите на възрастните 
хора.

Когато става въпрос за нещо колкото интимно, толкова и спо-
делено, а в същото време естествено и неизбежно като остаряването, 
то следва вниманието да се насочи към измеренията на познанието за 
човека. Те обхващат човека сам по себе си и човека като общност и 
общество. Иначе казано, човекът е немислим без общностите (вкл. и 

5 Живков, Т. Ив. Етничният синдром. София, 1994, с. 127 (Zhivkov, T. Iv. 
Etnichniyat sindrom. Sofia, 1994, s. 127).

6 Лангазов, Д. Самотията. Така, както я преживяват 27 възрастни селяни. 
София, 1987 (Langazov, D. Samotiyata. Taka, kakto ya prezhivyavat 27 vazrastni selyani. 
Sofia, 1987).
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етническите), както е немислим и без обществото7. Поради това инди-
видуалното остаряване се случва в конкретна общност, която е част от 
дадено общество. Възможностите за изследване са различни, затова из-
борът на определен подход, теория и методи са решаващи за крайните 
резултати на изследването.

Теорията сама по себе си е важна, защото има пряко отношение 
към изводите и заключенията. Много често я сравняват с лещи на фото-
обектив. През едни лещи се вижда едно, ако сложим други – възможно 
е да видим нещо различно. Теорията е решаваща и за изследванията, 
свързани с възрастта и остаряването, т.е. трябва да е ясно какво точно 
искаме да разгледаме, в опита си да обясним защо и как8. 

Много са научните полета, които изследват обществото, социал-
ните промени, хората и техния живот. Обгрижването на възрастните е 
многоаспектен проблем, който засяга не само конкретния възрастен чо-
век, но и семейството му, а в по-широк план и държавната политика, с 
настоящите в здравната и социалната ѝ система дейности. Всичко това 
налага погледът да се разшири и да надхвърли обичайните граници на 
познатото познание на геронтологията като специфична наука за въз-
растните хора.

Две са перспективите, които се занимават най-пълно с остаря-
ването в социален контекст: социална геронтология и социология на 
остаряването. Социалната геронтология е мултидисциплинарно поле, 
което включва изследвания и теоретични курсове от социалните и ху-
манитарните науки. Има изявена практическа насоченост. За това до-
принасят различни специалисти – психолози, социолози, социални 
работници, държавни служители. Свой принос имат и социалните ан-
трополози, които вземат под внимание всички тези перспективи, за да 
разберат проблема за дългосрочната грижа за възрастните в пълнота, за 
да може да са полезни при вземането на най-добрите решения. Социо-
логията на остаряването от своя страна интегрира различни перспекти-
ви и информация от социологията и хуманитаристиката, за да разбере 
процеса на остаряването в пълнота и да може да предложи полезни 
практики за справяне9.

7 Живков, Т. Ив. Увод в етнологията. Пловдив, 2000, с. 5 (Zhivkov, T. Iv. Uvod 
v etnologiyata. Plovdiv, 2000, s. 5).

8 Bengston, V., D. Gans, N. Puthey, M. Silverstein. Theories about age and aging. 
– In: Bengston, V. (et al.). Handbook of Theories of Aging. New York, p. 5.

9 Morgan, L. A., S. R. Kunkel. Aging, Society and the Life Course. New York: 
Springer, 2011, pp. 13–14.
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Голяма част от геронтологическите теории, особено тези, насо-
чени към осмислянето на остаряването като социален феномен, се по-
явяват след 50-те години на XX век. Това е така, защото първоначално 
целите са практически, т.е. насочени към обгрижването на възрастни-
те. Впоследствие става ясно, че с напредването на възрастта и особе-
но след пенсионирането проблемите, с които се сблъскват хората, са 
колкото лични, толкова и социални. Освен икономически, поради на-
маляването на доходите, тези проблеми произтичат в голяма степен от 
затрудненията при възприемането на новите социални роли. 

Ранните социални теории в геронтологията се концентрират вър-
ху това как отделните личности се адаптират към промените и новите 
роли. По-късните приемат различията и динамиката на остаряването и 
как социалните структури се отразяват на справянето с остаряването, 
а най-новите отдават все по-голямо значеие на реалния човешки опит, 
като се опират все повече на т.нар. качествени методи, за сметка на ко-
личествените10. 

Тъй като социологическите теории са много, за да се видят разно-
образните им подходи и различни ъгли, от които изследват остаряване-
то, са представени в табличен вид. В първата колона е наименованието 
на съответната теория, а във втората – съвсем кратко описание върху 
какво се акцентира (фиг. 1)11.

Фиг. 1 

Ролева теория Ролите, които изпълняваме, определят и оформят 
нашето поведение 

Теория на активността Активните възрастни хора са по-удовлетворени и 
по-добре се приспособяват. В голяма степен про-
дължават да играят ролите си от зряла възраст

Теория на оттеглянето Поради неизбежното влошаване на общото със-
тояние с годините, възрастните стават по-малко 
активни и се затварят в собствения си свят

Теория на приемствеността Основните характеристики на личността с оста-
ряването стават по-ясно изразени или се проме-
нят незначително

10 Hooyman, N. R., K. Kawamoto, H. Kiyak. Aging Matters. An Introduction to 
Social Gerontology. N.Y., 2014, p. 139.

11 Ibid., p 156.
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Теория на възрастовата 
стратификация 

Обществената възрастова структура или т.нар. 
кохорти и историческите периоди оказват влия-
ние върху изграждането на ролите, представата 
за себе си и удовлетворението от живота

Социална теория  
на размяната

Личният статус на възрастните се изгражда на 
основата на баланса между приноса към обще-
ството и разходите за подпомагането им

Теория на житейския 
цикъл

Панорама на развитието на човека, която се фо-
кусира върху промените с възрастта в по-общ со-
циален, исторически и политически контекст

Теория на политическата 
икономия 

Социалната класа и другите структурни промен-
ливи предопределят достъпа до ресурси, а гос-
подстващите групи в обществото се опитват да 
запазят собствените си интереси посредством 
запазването на класовите неравенства

Социален 
конструктивизъм 

Социологически конструкт във феноменологич-
ното изследване, който се отнася до структурно-
то развитие на феномен, отнасящ се до социал-
ния контекст

Социална феноменология Набляга на предположението, че значението на 
опита е по-важно от „обективните” факти. Фо-
кусира се по-скоро върху разбирането, отколкото 
върху обяснението

Феминистка теория Женският опит често се игнорира, затова усилия-
та са насочени именно към него

Всяка една теория сама по себе си е полезна и допринася за из-
следването на феномена остаряване, но не е в състояние да го обясни 
изчерпателно. Все пак, всеки изследовател спрямо своите цели и въз-
можности решава коя е подходящата за него теория, както и кои са под-
ходящите методи за изпълнението на поставените цели. 

Количествените методи са характерни за социалните науки. 
Включват точни данни, които се представят статистически. Макар и 
конкретни, те не са в състояние да разкрият субективната интерпре-
тация на респондентите. Затова качествените методи се оказват по-
подходящи, т.е. „качествените изследвания започват с допускането, че 
можем да разберем в дълбочина хората и техния свят от един обикно-
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вен разговор и наблюдение”12. Те са потвърждение на приемането, че 
хората познават най-добре света, в който живеят, както и че техният 
субективен опит дава надеждна перспектива за вариативната и сложна 
природа на човешкия опит. Не е за подценяване и фактът, че изследова-
телят получава сведенията и фактите на базата на своя собствен опит, 
т.е. лично от хората, които изследва13.

Качествените изследвания залагат на дълбочинни интервюта, 
събиране на автобиографични истории, наблюдение и понякога на 
включено наблюдение. Целта е да се представи възможно най-пълно 
и обстойно реалността на хората, които се изследват, от тяхната гледна 
точка. В този случай отговори само с „да” или „не” не вършат работа, 
макар и да са полезни за количествените изследвания. Може да се из-
ползват и аудио- и видео- записи14. 

Качествените методи, и в частност автобиографичният подход, са 
присъщи за етнологията/етнографията. Безспорната значимост на би-
ографичния подход, особено актуален днес15, е един възможен спо-
соб за получаване на етноложка информация. Той е особено ценен за 
по-подробно обхващане на всекидневието въз основа на субективни 
преживявания в конкретна социална, икономическа, политическа и 
културна реалност. Различните житейски разкази, заедно с използва-
нето на други извори, създават една „по-жива” и пълна картина на все-
кидневния живот от различни гледни точки, които дават възможност 
да се откроят фактори като пол, възраст, социално положение. Биогра-
фичният метод „се основава на биографията като теоретичен концепт, 
като историко-емпиричен предмет и като комплексна методологична 
стратегия”16. Биографията, житейската история и животоописанието 
отразяват преживян живот на определен индивид в конкретна социална 
среда в конкретно време17. 

12 Gubrium, J. F., A. Sankar. Qualitative methods in aging research. N. Y., 1994, 
p. vii. 

13 Morgan, L. A., S. R. Kunkel. Aging, Society and the Life Course. N. Y., 2011, p. 35.
14 Ibid.
15 Проблемите, дискутирани в научната конференция „Биографични изследва-

ния и културен диалог” и отпечатани в сп. Българска етнология, кн. 4, от 2004 г., 
представят различни теоретични позиции, които в зависимост от целите си разкриват 
многообразните проблеми, свързани с този изследователски метод. 

16 Даузин, Б. Биографичното изследване. Теоретични перспективи и методо-
логически концепции за едно реконструктивно изследване на половете. – Българска 
етнология, 4, 2004, 8–25.

17 Пак там.
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На пръв поглед интервюто изглежда съвсем обикновена работа. 
Интервюиращият контролира ситуацията, задава въпроси, които целят 
определени отговори, за да получи желаната информация. Интервю-
ираният отговаря, като се опира на собствения си опит и мнение. Това 
е определено асиметрична ситуация, тъй като този, който отговаря на 
въпросите, е поставен в пасивна и изчакваща позиция. Но това е само 
на пръв поглед. Ако искаме „наистина” да опознаем субекта, трябва 
да чуем истинския му глас. Повърхностният разговор не е достатъчен. 
Затова се използват т.нар. дълбочинни (in-depth) или „отворени” (open-
endedness) интервюта. Те задължително се провеждат „очи в очи”, от-
читат всяка подробност като жестове, мимики, емоционални възклица-
ния и др. под., които разкриват дълбоката реалност на човека18.

Всеки тип интервю има свой стил, методи, предимства и огра-
ничения. Дълбочинните интервюта обикновено отнемат много време, 
провеждат се лично и създават среда на близост и доверие. Също така 
те изграждат дългосрочни контакти и неминуемо включват наблюде-
ние (според ситуацията и включено наблюдение). Имат своите големи 
предимства, но и недостатъци. Слабостта им се състои най-вече в ети-
ката.19 Понякога информаторът споделя твърде лични спомени, които 
не е редно да се публикуват, колкото и добре да се вписват в предвари-
телната цел на изследователя. Дори и да се изпишат само инициалите 
(понякога подменени), впоследствие в отпечатания текст е много ве-
роятно да стане ясно всъщност на кого са думите. Още повече, когато 
се изследва определена група, междуличностните взаимоотношения 
понякога се обтягат, но това не пречи на запазването на целостта на 
колектива. Обаче споделеното лично мнение, подкрепено с някаква ис-
тория и факти, може да изкара отново на „бял свят” стар проблем и да 
създаде излишно напрежение. Поради това вроденото чувство за такт и 
етика на изследователя не са за подценяване. Дори и да е в ущърб на ра-
ботата, споделената поверителна информация следва да остане такава.

Личното провеждане на интервютата изисква голямо внимание 
към респондента и умения, които не всеки изследовател притежава. 
Това дава основание на Робърт Уайс да нарече дълбочинните интер-
вюта изкуство. В книгата си „Учене от непознати: изкуството и мето-

18 Gubrium, J., J. Holstein. From the Individual Interview to the Interview Society. 
– In: Gubrium, J., J. Holstein (eds.). Handbook of Interview Research. Context & Methods. 
Sage, 2002, pp. 3–32. 

19 Johnson, J. In-Depth Interviewing. – In: Gubrium, J., J. Holstein (eds.). Handbook 
of Interview Research. Context & Methods. Sage, 2002, pp. 103–120.
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диката на качествените изследвания” отбелязва: „Интервюто ни дава 
възможност да изследваме другите. Чрез интервюто можем да научим 
много за места, на които никога не сме били, и за среда, в която не 
сме живели. Ако попаднем на ключови информатори, можем да научим 
много и за съседите им, за семействата им, целите им, работата, за са-
мите тях и т.н. … много за живота и опита на хората може да научим 
от самите тях”20. Уайс представя накратко и някои съображения, кои-
то трябва да се вземат предвид преди предприемането на качествено 
интревю. Той подчертава, че за да се постигне максимално обективно 
изследване е необходимо да се направи холистично описание на даде-
ната ситуация, т.е. да се набави информация от повече респонденти от 
различни сектори, които взаимодействат помежду си. Акцентът трябва 
да е върху интерпретацията на събитието, как то се възприема.21 

Действително дълбочинните интервюта отнемат дълго време. Су-
бективизмът в тях е неизбежен. Затова уменията на изследователя да 
задава правилните въпроси според обстоятелствата, възможностите и 
условията са ключови. Въпреки че може да се заложи предварително 
на определени теории и подходи, интерпретациите впоследствие са 
твърде субективни. Така както има добри и лоши актьори, така има и 
добри и лоши интервюиращи. Провеждането на интервюто, без значе-
ние дали е структурирано или не, зависи от този, който го провежда, и 
резултатите може да са различни в зависимост от това кой го провежда. 
Целта е да се запише възможно най-пълно автобиографията, което из-
исква гъвкавост и усещане за важните за респондента проблеми. Тези, 
които разказват живота си и споделят спомени, лични емоции, нерядко 
преекспонират значението на случката. Към такова интервю може да се 
подходи научно, но далеч по-голямо предимство имат артистичността 
и приспособимостта към съответната ситуация22.

Тъй като остаряването е естествен процес, личното усещане и 
възприемането му са твърде вариативни. Затова при изразяването на 
взаимовръзката между личността и макро-историческите условия е 
удобно да се използва т.нар. биографично – институционален – общест-
вен (социетален) модел. Личният избор и житейски опит, представени 
в автобиографичните истории, макар и твърде субективни, показват 

20 Weiss, R. S. Learning from strangers: the art and method of qualitative interview 
studies. New York, 1994, pp. 1–2.

21 Ibid, pp. 9–10.
22 Atkinson, R. The life story interview. – In: Gubrium, J., J. Holstein (eds.). 

Handbook of Interview Research. Context & Methods. Sage, 2002, pp. 121–142.
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нюансите в динамиката на микро-социално ниво. Те са провокирани 
от социалните условия, които предпоставят определени промени и са 
част от различното остаряване на различните поколения23. Иначе каза-
но, конкретните условия в ранните години, когато се възприемат знани-
ята и ценностите, са ключови за остаряването.

Микро-биографичното ниво включва физическите, менталните, 
социалните и финансовите форми на благополучие, които всеки ин-
дивид притежава и развива в процеса на житейската си реализация и 
остаряване. На мезо-институционално ниво семейството, образова-
нието, работата и заниманията през свободното време са тези социал-
ни институции, които формират определени очаквания и предоставят 
стимули (или пък са възпиращи фактори) за създаването (или не) на 
определени житейски посоки. И накрая, на макро-обществено ниво 
социалната среда като цяло оказва влияние върху обществото чрез съ-
ответните социални норми, икономически условия, политика и демо-
графска структура. Евентуалните катаклизми като природни бедствия, 
епидемии, войни и др. под. също се причисляват към това ниво24.

И качествените, и количествените изследвания представят две, не 
задължително противоположни, виждания при изследването на даден 
социален и етноложки проблем. Понякога комбинирането им може да е 
само в полза и да обогати изследването. Една мащабна тема, каквато е 
остаряването, е подходяща за изследване с помощта на качествени ме-
тоди. Чрез провеждането на дълбочинни и отворени интервюта, както и 
чрез наблюдение, може да се научи много за опита на определени хора, 
напр. за тези, които членуват в пенсионерски клубове, станали са баби 
и дядовци и т.н.

Обикновено целите на изследването предопределят избора на те-
ория и методите, които ще се използват. Когато се изследва недостатъч-
но позната тема, за която има малко налична информация, качественото 
изследване е за предпочитане. Такъв е случаят с етноложкото (етносо-
циологическото) изследване на възрастните и остаряването. 

Остаряването е етап в живота, който няма фиксирана долна гра-
ница. Дори пенсионирането, което внася огромни промени – икономи-

23 Dannefer, D., J., A. Kelley-Moore. Theorizing the life Course: New Twists and 
Paths. – In: Bengston, V. (et al.) Handbook of Theories of Aging. New York: Springer 
Publishing Company, 2009, pp. 394–399.

24 Silverstein, M., R. Giarrusso. Aging Individuals, Families, and Societies: Micro – 
Meso – Macro Linkages in the Life Course. – In: Settersten, Jr., R. A., J. L. Angel (eds.). 
Handbook of Sociology of Aging. New York: Springer, 2012, p. 35.

Ивелина Ефтимова
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чески, социални, психологически и т.н., се усеща и приема по различен 
начин от различните хора. Поради това е наложително да се интервюи-
рат повече респонденти, които да изразят своята собствена гледна точ-
ка и опит относно живота си след пенсиониране, промяната в социал-
ния им статус и новите роли. За да се даде възможно най-пълна картина 
на живота след пенсионирането например, и как се справят хората с 
новите си роли и статуси, как прекарват времето си, какво е важно за 
тях и т.н., предимство дават качествените методи. Те акцентират най-
вече върху това, което е важно за тези, които са изследвани, а не върху 
предварителните очаквания и цели на изследователя.

Социологията и етнологията като научни дисциплини, които се 
занимават с обществото и общностите, са в състояние да бъдат и прак-
тически полезни. Подобно на биологическите науки, които обосновано 
доказват предимствата на здравословния начин на живот (хранене, фи-
зическа активност, антистрес терапии и др. под.) например, социологи-
ята и етнологията могат да допринесат за подобряването на политиче-
ските практики, свързани със създаването на реални условия, които да 
улеснят възрастните хора да обогатят знанията и опита си за прилагане 
на този начин на живот. Това е свързано с избора на подходяща теория, 
която да покаже, че възрастните хора са личности, а не обща група. 
Те живеят в определена социална среда и всеки има своите проблеми. 
Тази многопластовост, вариативност и дълбочина може да се изразят 
само с използването на т.нар. качествени методи. 

Теоретични и методически предизвикателства в етносоциологическото...
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ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И КРАЕВЕДЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
НА АНАНИЕ ЯВАШОВ В ГР. ВАРНА  

В КРАЯ НА XIX И НАЧАЛОТО НА XX ВЕК
Данаил Петров

TEACHING AND REGIONAL ACTIVITYOF ANANIE 
YAVASHOV IN VARNA IN THE LATE XIX  

AND EARLY XX CENTURY
Danail Petrov

Ananie Yavashov was one of the most significant Bulgarian public, educationes and 
regional figures in XIX and earey XX century. He worked several cities of the country asa 
teacher and school inspector in Razgrad and Varna. In high schoolsin in Varna he taught in 
the period 1896 – 1908. He developed very active education, public and regional activites 
and thus he contrubuted to the cultural davelopment of Varna.

В историята на българската наука, култура и образование има не 
малко учени-родолюбци, които допринасят за цялостното обществено 
развитие на младата българска държава и нейния народ, след Освобож-
дението от османско владичество (3 III 1878 г.). Сред тях е академик 
Анание Явашов, учен, общественик и просветен деец, един от малкото 
образовани българи по това време. Неговата обширна полувековна дей-
ност на изследовател в областта на природните науки и краезнанието, 
едновременно с това е педагог и общественик, остава трайни следи в 
родната наука, култура и образование. 

Анание Иванов Явашов1 е роден в гр. Разград през 1855 г. Завърш-
ва началното си образование в родния си град. В бурните години свър-

1 Босева, М. Академик Анание Иванов Явашов. Сборник в чест на 140 годи-
ни от рождението му. Разград, 1995, 6–14 (Boseva, M. Akademik Ananie Yavasuov. 
Sbornik v 4est na 140 godini ot rogdenieto mu. Razgrad, 1995, 6–14); Автобиография на 
Анание Иванов Явашов представена в БАН на 31 януари 1930 г. – Архив на БАН, фонд 
1, опис 2, а. е. 1100, л. 1-3 (Avtobiografia na Ananie Ivanov Yavasuov pedstavena v na 31 
ynuari 1930 g – Arhiv na BAN, fond 1, opis 2, a. e. 1100, l. 1-3).
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зани с освобождението на България от османска власт, той продължа-
ва образованието си в Болградската гимназия, в Русия и Чехия, част от 
Австро – Унгария. В Прага завършва висше образование, специалност 
индустриална химия. През 1884 г. се завръща в родния си град. Не може 
да се реализира по специалността си и започва да работи като учител. 
Една от причините да се насочи към преподавателска дейност е липсата 
на достатъчно кадри с висше образование, за нуждите на просветата. 
Близо 40 години работи като учител, директор и училищен инспектор. 
Преместван е в редица градове на страната: Разград (1884 – 1890; 1891 – 
1894; 1908 – 1925 г.), Търново (1890 г. ), София (1890 – 1891 г.), Добрич 
(1894 – 1896 г.), Варна (1896 – 1899; 1899, 1901 – 1908 г.), Свищов 
(1899 г.) Шумен (1899 – 1900). Подготвя учебници и учебни пособия 
от природния цикъл. Занимава се с научно – изследователска дейност и 
публикува в периодичния печат. Контактува с редица наши и чужди уче-
ни и общественици. За своята научна дейност той става член на Българ-
ската академия на науките и получава титлата академик през 1898 г. Ак-
тивно участва в обществения живот и е награждаван държавни ордени. 
Заедно с преподавателската си работа той развива активна обществена и 
краеведческа дейност във всички градове, в които работи. 

Престоят му в гр. Варна2 е втори по продължителност, след този 
в гр. Разград (1896 – 1899, 1899, 1901 – 1908 г. ). От 25 април 1896 до 
27 май1899 г. А. Явашов е училищен инспектор на Варненското учебно 
окръжие, а от 1 септември до 16 октомври 1899 г. е учител в Варнен-
ската мъжка гимназия. На 20 януари 1901 г. А. Явашов започва работа 
като първостепенен учител във Варненската девическа гимназия „Ма-
рия Луиза” (днес Археологическия музей), като работи в нея до есента 
на 1908 г. 

Архивният фонд за неговата професионална дейност във Варнен-
ските училища е сравнително добре запазен и обхваща периода 1883 – 
1944 г. (фондове 90-К и 99-К). В него има няколко групи източници: 
устави на гимназиите; правилници за постъпване и следване на курса 
на обучение; програми на изучавания материал; предписания на МНП; 
протоколи от изпити и учителски съвети; сведения за броя на учени-
ците, преподавателите и т. н. От тези фондове могат да се използват 
редица архивни единици, които дават информация за преподавател-
ската дейност на А. Явашов. Използваните архивни единици свързани 
с разглеждания проблем могат да се разделят на подгрупи: писма на 

2 Босева, М. Цит. съч., 6–14, 35–38 (Boseva, M. Tsit. Sach., 6–14, 35–38).

Преподавателска и краеведческа дейност на Анание Явашов в гр. Варна...
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директора на гимназията до учителя А. Явашов – четири; таблици за 
предадени учебни часове – две; резултати от посещения на директо-
ра в учебни часове – три; за отсъствие на учител – едно; три отчета 
на директора; един рапорт; един протокол от заседание на комисията 
по учебни работи, за учебно-възпитателната дейност в училище; три 
списъка на учители; един от утвърдените учебни предмети и една ведо-
мост за заплащане на учителите3.

Информацията, която се отнася за педагогическата работа на А. 
Явашов може да се обособи в няколко направления4. На първо място 
сведения за трудовия и педагогически стаж, заплащане и други биогра-
фични данни. Интересен извор са ведомостите за заплатите на учите-
лите от девическата гимназия „Мария Луиза” във Варна. Те са за всеки 
месец от учебната година 1901 – 1902. В таблицата на учители се спо-
менава заплащането на А. Явашов – учител първа степен. Годишната 
му заплата е 3 900 лева, като от нея се отдържат вноски за пенсия и 
други данъци. За месец септември 1901 г. той е взел 325 лева, плюс 
надбавката, общо 444 лева заплата. Следващите единадесет месеца той 
взима само 325 лева. 

Името му фигурира в списъците на учителите за всяка учебна го-
дина. Тук са посочени данни за неговата възраст, образование, педаго-
гически стаж5. 

В списъците на преподавателите; отчетите на директора, за посе-
щение в учебните часове и състоянието на учебния процес и писмата 
на директора на гимназията до МНП може да се проследи по учебни 
години предметите, по които А. Явашов преподава6. За учебната 1901 – 
1902 година той преподава: естествена история (в II, III, VII клас), ми-
нералогия, хигиена и домашна икономика (в IV, V клас); за учебната 
1902 – 1903 година – естествена история (III, VI, VII клас), хигиена 
и домашна медицина (IV, V клас), физика (IV, V клас), химия (IV, V 
клас), зоология (VI клас), минералогия (III клас); за учебната 1903 – 
1904 година – естествена история (I, VI, VII клас), хигиена и популярна 

3 ДА–Варна, ф. 99-К, оп. 1 (DA–Varna, f. 99- K, op. 1).
4 ДА–Варна, ф. 99-К, оп. 1, а. е. 100, л. 6-89; а. е. 103, л. 140, 155 (DA–Varnа, f. 

99-K, op. 1, а. е. 100, l. 6-89 ).
5 ДА–Варна, ф. 99-К, оп. 1, а. е. 106, л. 103, 104; а. е. 116, л. 35, 36; а. е. 103, л. 140, 

155 (DA–Varna, f. 99-K, op. 1, а. е. 106, l. 103, 104; а. е. 116, l. 35, 36; а. е. 103, l. 140, 155).
6 ДА–Варна, ф. 99-К, оп. 1, а. е. 98, л. 9, 135; а. е. 103, л. 43, 55, 128, 136, 139, 140, 

141; а. е. 106, л. 103, 104, 167, 172; а. е. 110, л. 29, 65, 117, 119, 145; а. е. 120, л.64, 66, л. 
72. (DA–Varna, f. 99-K, op. 1, а. е. 98, l. 9, 135; а. е. 103, l. 43, 55, 128, 136, 139, 140, 141; 
а. е. 106, l. 103, 104, 167, 172; а. е. 110, l. 29, 65, 117, 119, 145; а. е. 120, l.64, 66, л. 72).

Данаил Петров
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медицина (I, VI, VII клас); за учебната 1904 – 1905 година – зоология 
(I клас), антропология (I клас), ботаника (I клас); за учебната 1905 – 
1906 година – естествена история (I, III, V, VI, VII клас), зоология (VI 
клас), ботаника (VI клас), геология (VII клас); за учебните 1906 – 1907 
и 1907 – 1908 г. физика – (VII клас). Има документи, които проследя-
ват посещенията на директора на гимназията в часовете на А. Явашов. 
Някои от тях представляват отчетите на директора до МНП. Описани 
са посочените класове и темите, които са разглеждани в часовете. Дава 
се оценка на работата на учителя и учениците при усвояването на учеб-
ните знания.

А. Явашов7 се включва активно в организацията на учебния про-
цес в гимназията. Той участва в комисии, в които се обсъждат учебните 
програми и учебно – възпитателната работа в училище. 

А. Явашов8 превежда и пише учебници по ботаника и естествена 
история. Запазена е кореспонденция на директора на гимназията „Ма-
рия Луиза” във Варна с МНП за предложените учебни пособия. Утвър-
ден е само учебника по ботаника.

В два архивни документа има списък на учителите абонати на 
списание „Учителски преглед” от гимназията „Мария Луиза” в гр. Ва-
рна, с името и подписа на А. Явашов9. 

Запазено е и писма на директора на гимназията „Мария Луиза” до
МНП с молба за намаляване натовареността на учителя Анание 

Явашов10, във връзка с неговите научни занимания, около написването 
на монографията „Българска флора” от 9 юни 1904 г.

Успоредно с преподавателската си работа Анание Явашов разви-
ва и краеведческа дейност, работейки с редици учени и общественици 
в гр. Варна11. Информация тази негова дейност има в ДА Варна, фонд 
91-К, описи 1 и 2. Особено активно е неговото сътрудничество с братя 
Шкорпил. А. Явашов участва в създаването и дейността на Варненско-

7 ДА–Варна, ф. 99-К, оп. 1, а. е. 110, л. 10, 13, 36, 81, 82; а. е. 113, л. 162; а. е. 117, 
л. 77(DA–Varna, f. 99-K, op. 1, а. е. 110, l. 10, 13, 36, 81, 82; а. е. 113, l. 162; а. е. 117, l. 77).

8 ДА–Варна, ф. 99-К, оп. 1, а. е. 98, л. 154, 163; а. е. 103, л. 22, 32, 63; ДА–
Разград, ЧП №1, а. е. 1, л. 1-200 (DA–Varna, f. 99-K, op. 1 а. е. 98, l. 154, 163; а. е. 103, 
l. 22,32, 63;(DA–Razgrad, CHP №1, а. е. 1, l. 1-200).

9 ДА–Варна, ф. 99-К, оп. 1, а. е. 110, л. 54, 97; a. e. 113, л. 7, 111, 114 (DA–Varna, 
f. 99-K, op. 1, а. е. 110, l. 54, 97; a. e. 113, l. 7, 111, 114).

10 ДА–Варна, ф. 99-К, оп. 1, а. е. 110, л. 101(DA–Varna, f. 99-K, op. 1, а. е. 110, l. 101).
11 ДА–Варна, ф. 91-К, оп. 1, а. е. 1, л. 5, а. е. 92, л. 69; оп. 2, а. е. 1, л. 8, а. е. 1, л. 10, а. е. 

2, л.6, а. е. 2, л. 8; ДА–Разград, ЧП №1, а. е. 11, л. 6 (DA – Varna, f. 91- K, op. 1 а. е. 1, l. 5, а. е. 
92, l. 69; оп. 2, а. е. 1, l. 8, а. е. 1, l. 10, а. е. 2, l.6, а. е. 2, l. 8; DA–Razgrad, CHP №1, а. е. 11, l. 6).

Преподавателска и краеведческа дейност на Анание Явашов в гр. Варна...
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то археологическо дружество, заедно с редица варненски обществени-
ци на 12 декември 1901 г. На едно от следващите му заседания той е 
избран за негов касиер (7 юни 1902 г.). Участва в изследване на редица 
обекти от античността и средновековието във Варненски регион, в това 
число и редица християнски храмове, както и на събирането на култур-
ни паметници. А. Явашов става член и на Варненското туристическо 
дружество през 1902 г. 

Преподавателската и краеведческа дейност на Анание Явашов 
в гр. Варна е извънредно успешна. Богата му култура и владеенето 
на няколко езика подпомата негова неговата научна и професионал-
на дейност. Той се ползва с уважението на своите колеги и ученици. 
Неговата научна, просветна и краеведческа дейност го прави един от 
значимите дейци на българското общество в края на XIX и началото 
на XX век. 

Данаил Петров
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ИЗПЪЛНИЛИ ДЪЛГА КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО  
СИ СПОМЕН ЗА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ  
ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ (1912 – 1913)  

ОТ СЕЛО ЗДРАВЕЦ, ОБЩИНА АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА
Николай Илчев 

DONE THEIR DUTY TO THE HOMELAND –  
IN MEMORY OF THE FALLEN IN THE NATIONAL 
UNIFICATION WARS (1912 – 1913) VILLAGERS OF 

ZDRAVETS, AVREN MUNICIPALITY, VARNA DISTRICT
Nikolay Ilchev

This is a study of data from the records of soldiers and officers from 8th Primorski 
and 44th Varna regiments from the village of Zdravets, Avren Municipality, Varna District 
who died in the National Unification Wars (1912-1913). An extensive review of the general 
actions along the military front lines has been presented, along with review of the battles in 
which they died and the localities where they were buried. The study aims resurrection of 
the memory of the fallen soldiers, for the purpose of erecting a war memorial in the village. 

Село Здравец се намира на 20 км от гр. Варна, в посока към с. 
Аврен, административен център на община Аврен. Разположено е на 
хълм на 360 м надморска височина. Една от тезите за старото наимено-
вание на селището на турски – Акънджии, е от „акантия” – високо мяс-
то, или от съставните думи на турски: „акън” – нападение, „аканджъ” – 
нападател, разбойник, което се свързва с факта, че първите заселили 
се в селото през 1750 г. десет турски семейства се занимавали основно 
с разбойничество и обиране на керваните по пътя Варна – Бургас, в 
местността Пашадере, и частично със земеделие и дърводобив. През 
1775 г. се заселват и няколко български семейства, но поради посега-
телствата на турското население скоро го напускат. След Руско-турска-
та освободителна война от 1877 – 1878 г. в селото се заселват български 
семейства от съседните села Гебедже (сега гр. Белослав), с. Аврен и 
с. Калиманци, потомци на предишни изселници. Така към 1886 г. се-
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лото придобива български характер1. Жителите се препитават главно 
със земеделие. Мястото става известно с природни условия и климат, 
способстващи за доброто здраве на населението. Затова с решение № 
2804 от 16 март 1899 г. на Варненското градско общинско управление 
селото е преименувано на Здравец2.

Голяма част от мъжкото население на селото участва във войните 
за национално обединение в периода 1912 – 1913 г. Те отбиват военна-
та си служба в Осми пехотен Приморски полк. С указ на българския 
княз Александър през октомври 1884 г. в гр. Варна се сформира 8-ми 
пехотен Приморски полк3. По-късно патрон на полка става съпругата 
на втория български княз Фердинанд – Мария Луиза. Това дава начало 
на бойния път на славна войскова единица от Сръбско-българската до 
Първата световна война, в която преимуществено служат или са моби-
лизирани мъжете, подлежащи на военна служба, от с. Здравец. Първото 
бойно кръщение на полка е в хода на Сръбско-българската война през 
1885 г., като същият се отличава в боевете при Цариброд и Пирот. В 
изготвения списък на загиналите и ранените от полка няма жители на 
с. Здравец. 

Истински ентусиазъм сред населението предизвиква обявяването 
на Балканската война с манифеста на цар Фердинанд на 5 октомври 
1912 г., като в същия ден Варненският и Преславски митрополит Си-
меон отслужва тържествен молебен в Съборната църква в гр. Варна. 
Мобилизацията на Осми пехотен Приморски полк започва на 18 сеп-
тември 1912 г. Командир на полка е полк. Панайот Киселов и заедно с 
31. Варненски полк /по-късно в хода на войната части от него и от 8-ми 
Приморски полк са формирани като 44. пехотен полк/, ще се сражава 
в състава на Четвърта Преславска дивизия4. Неин командир е генерал-

1 По краеведско изследване от П. Тодоров и Р. Павлов от НЧ „Хр. Смирненски” 
с. Здравец (Рo kraevedsko izsledvane ot P.Todorov i R. Pavlov ot NCH „Khr. Smirnenski”, 
s. Zdravets).

2 Варненски общински вестник, бр. 10, 16.03.1899 г., с. 4 (Varnenski obshtinski 
vestnik, br. 10, 16.03.1899 g., s. 4).

3 8-ми пехотен Приморски на Нейно величество княгиня Мария Луиза полк. 
Живот и бойна дейност от формирането до свеждането му в дружина. Част 1. 
Варна, 1932, с. 19 (8-mi pehoten Primorski na Neino velichestvo knyaginya Mariya Luiza 
polk. Jivot i boina deinost ot formiraneto mu do svejdaneto mu v drujina. Сhast 1. Varna, 
1932, s. 19).

4 За бойния състав и път на Четвърта пехотна дивизия вж. Ангелова, Р. 
Миналото на Шумен 1912 – 1918. Велико Търново, 2012, 47–71 (Angelova, R. 
Minaloto na Shumen 1912 – 1918. Veliko Turnovo, 2012, 47–71).
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майор Климент Бояджиев. Заедно с още две дивизии – Пета Дунавска и 
Шеста Бдинска, те образуват Трета българска армия под командването 
на ген.-лейтенант Радко Димитриев5.

Върховният патриотизъм, обзел цялата войска, офицери и войни-
ци, личи и от Заповедта на главнокомандващия на Трета армия под № 
7 от 5 октомври 1912 г.: „Войници от 3-а армия. Великият час настана. 
Войната е обявена. Днес България поверява своята съдба и бъдещето 
на цели столетия нам. Царят и отечеството ни пращат на свят и велик 
подвиг – да освободим нашите поробени братя. Милиони македонски 
и южнотракийски наши единородци ни чакат, за да разкъсаме робски-
те им вериги и да ни прегърнат като избавители … Войници от Трета 
армия, на нас се падна трудната, но велика задача да обиколим Одрин-
ската твърдина и да премерим силите си с петстотингодишния ни по-
тисник. Ние ще се бием по класическите хълмове на Странджа, където 
са се сражавали славният Крум и Великия Симеон… Да живее Майка 
България! Напред към славни победи“6.

Съставът на 8-ми пехотен полк през 1912 г. е следният: офицери 
– 70, чиновници – 4, подофицери и войници – 4716, разполага с коне – 
425, волове – 12, каруци – 105, картечници – 4.7 Планът на българската 
армия, изготвен от началник-щаба ген. Иван Фичев, предвижда реши-
телни настъпателни действия на главния Тракийски театър на военните 
действия на две от армиите – Първа, начело с ген. Васил Кутинчев, 
и Трета, начело с ген. Р. Димитриев, в общо настъпление – Люлебур-
гас. Целта е да се разгроми противникът на рубежа Одрин – Лозенград, 
след което да се премине към решително преследване и притискането 
му към р. Еркене. За осигуряване на десния фланг на главната ударна 
сила Втора армия начело с ген. Никола Иванов трябва да блокира Од-
ринската крепост и да скове действията на гарнизона. Навлизането на 
Трета българска армия, и в частност и на 4-та Преславска дивизия8, в 

5 За него вж. Дренски, И. Генерал Радко Димитриев. София, 1962 (Drenski, I. 
General Radko Dimitriev. Sofia, 1962). Димитриев, Р. Трета армия в Балканската война 
1912 г. София, 1922 (Dimitriev, R. Treta armiya v Balkanskata voyna 1912 g. Sofia, 1922).

6 8-ми пехотен Приморски на Нейно величество, 24–25 (8-mi pehoten Рrimorski 
na Neyno velichestvo, 24–25).

7 Йотов, П. и др. Българската армия в първата Балканска война 1912 – 1913 г. 
Енциклопедичен справочник. София, 1997, с. 140 (Yotov, P. i dr. Bulgarskata armiya v 
parvata Balkanska voyna 1912 –1913 g. Entsiklopedichen spravochnik. Sofia, 1997, s. 140).

8 Христов, А. 4-та Преславска дивизия през Отечествената война 1912 – 
1913 г. София, 1915 (Khristov, A. 4-ta Рreslavska diviziya prez Otechestvenata voyna 
1912 – 1913 g. Sofia, 1915).

Изпълнили дълга към отечеството си спомен за загиналите във войните...
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състава на която са Осми пехотен Приморски полк и 44./31. пехотен 
Варненски полк, на турска територия става на 8 октомври 1912 г. 9

Военните действия в Балканската война са описани подробно в 
спомените на участващите командири и педантичните изследователи10. 
Първата голяма значима победа на Трета българска армия е превземане-
то на гр. Лозенград след серия от насрещни боеве. Тя остава във воен-
ната история като Лозенградската операция, или Лозенградското срещ-
но сражение11. В боевете при Селиолу Осми Приморски полк показва 
прояви на безпримерна храброст, като в двудневни кръвопролитни сра-
жения с атаки „на нож” и влизайки в ръкопашни битки той принужда-
ва турската 4-та Низамска дивизия да отстъпи. На 11 октомври 1912 г. 
части на Трета армия влизат в опразнения Лозенград – първата славна 
победа във войната. При всеобщата радост на българското население 
на главнокомандващия ген. Р. Димитриев е поднесен ключът на града. 
За шест дни Трета българска армия извършва марш-маньовър от 100 – 
120 км, като преминава трудно пресечената местност на Странджа, при 
липса на пътища и в дъждовни есенни дни. За съжаление, дадените 
два дни почивка на войската се определят като недалновидна грешка 
на командването и позволяват на турските войски да се окопитят и да 
изтеглят част от изоставената артилерия. Пропуснат е златният шанс 
за окончателен разгром и отстъп до следващата отбранителна линия 
Люлебургас – Бунархисар. Вестта за победата в Лозенград достига до 
Варненското комендантство в деня на влизането на българските военни 
части – 11 октомври 1912 г., като на следващия ден е отслужена пани-
хида и благодарствен молебен в Съборната църква във Варна12.

Настъпвайки към направление Чаталджа, на 15 октомври 1912 г. 
Трета българска армия достига Караагачдере. На следващия ден 4-та 
Преславска дивизия, в състава на която е и Осми пехотен Приморски 
полк, завързва кървава битка с турските части североизточно от с. Ка-
раагач. В боевете между 16 – 18 октомври с.г. край с. Караагач се во-

9 Йотов, П. и др. Българската армия, с. 149 (Yotov, P. i dr. Bulgarskata armiya, 
s. 149).

10 Тошев, А. Балканските войни. Т. 1 и 2. София, 1929 – 1931 (Toshev, A. 
Balkanskite voyni. Т. 1 i 2. Sofia, 1929 – 1931).

11 Подробно за Лозенградската операция вж.: Янакиев, Н. Лозенградската опе-
рация. – В: Паметни битки и сражения. София, 1993, 103–107; Косев, К. Подвигът 
1912 – 1913. София, 1983, 48–68 (Yanakiev, N. Lozengradskata operatsiya. – V: Pametni 
bitki i srazheniya. Sofia, 103–107; Kosev, K. Podvigut 1912 – 1913. Sofia, 1983, 48–68).

12 Пецов, Г. Варна 1879 – 1919 г. Варна, 1998, 148–150 (Petsov, G. Varna 1879 – 
1919 g. Varna, 1998, 148–150).
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дят кръвопролитни сражения, подробно описани в бойната хроника на 
Осми Приморски полк, както и в дневника на полка13. В тези сражения 
приморци дават свидни жертви: убити 180 и ранени 1150 войници, а от 
офицерския състав – 9 убити и 40 ранени14. Въпреки жертвите, е извър-
шен сериозен пробив в турската отбрана15.

Много тежко е сражението на 18 октомври 1912 г. при с. Караагач. 
Тогава Четвърта Преславска дивизия е подкрепена в действията си от 
Пета Дунавска дивизия. Приморци са в първия боен ред и огнева ли-
ния. Противникът не издържа на атаките и отстъпва панически. Овла-
дяна е и позицията при с. Чонгора. През нощта на 20 октомври 1912 г. 
противникът отстъпва цялата Люлебургаска-Бунархисарска позиция. 
Боевете за линията на Караагачдере са най-кръвопролитните в Балкан-
ската война. В тези боеве І и ІІІ армия губят 20 162 души, от които 2536 
са убитите16. В това сражение загива и редник Стоян Манолoв Стоя-
нов, родом от с. Здравец. Той е в състава на 11. рота на Осми Примор-
ски полк. Убит е в сражението на 18 октомври 1912 г. при с. Караагач, 
Бунархисарско, където е и погребан.

Заради паметта на загиналите във войните от с. Здравец, във връз-
ка с изграждането на войнишки паметник в селото и за да се постиг-
не максимална точност, авторът използва четири източника. На първо 
място, получен отговор с писмо № 7201/27.10.2017 г. на директора на 
Дирекция ДВИА във Велико Търново Светлин Радев17. На второ мяс-
то – списъци на загиналите, част от дигиталната колекция „Архивите 
говорят”18. Във Военноисторическия архив се съхранява и справка за 
загиналите в Балканските и в Първата световна война от с. Здравец, 
изготвена от кмета и секретар-бирника на с. Здравец19. Същевременно 
за тези, които са загинали от състава на 8-ми Приморски полк, е налице 
подробен списък по роти и на офицери и войници, убити в сражение 
или починали от раните си или от болести, в тритомния труд „8-ми 

13 ДВИА, ф. 756, оп. 4, а.е 15 (DVIA, f. 756, op. 4, a.e. 15).
14 ДВИА, ф. 756, оп. 4, а.е. 15, л. 10–13 (DVIA, f. 756, op. 4, a.e. 15, l. 10–13).
15 Подробно вж. Янакиев, Н. Д. Караагач – Чонгора. Действията на 4-та 

пехотна Преславска дивизия от 15 – 20 октомври 1912 г. София, 1914 (Yanakiev, N. 
D. Karaagach – Chongora. Deistviyata na 4-ta Рreslavska divizia ot 15 – 20.10.1912 g. 
Sofia, 1914).

16 Йотов, П. и др. Българската армия, с. 88 (Yotov, P. i dr. Bulgarskata armiya, s. 88).
17 За краткост в текста: ДВИА, Писмо № 7201/27.10.2017 г. (DVIA, Pismo 

№7201/27.01.2017 g.).
18 http://archives.bg/wars/SEARCH-bv-2. 
19 ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 60 (DVIA, f. 39, op. 1, a.e. 60).
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пехотен Приморски на Нейно величество княгиня Мария Луиза полк. 
Живот и бойна дейност от формирането му до свеждането му в дружи-
на“, който е издание на щаба на 8-ми пехотен Приморски полк, гр. Ва-
рна. И на последно място, във Варна е изграден през 1935 г. паметник-
портал на 8-ми пехотен и 44. пехотен полк за загиналите във войните, с 
данни по населени места, вкл. и с. Здравец. Това са четирите източника 
на информация за загиналите, които, проверени, дават възможност да 
се конкретизира информацията за загиналите от с. Здравец. 

Сведенията от колекцията „Архивите говорят” сочат, че редник 
Стоян Манолов Стоянов е войнишки набор 1906 г. от състава на 11. 
рота на Осми Приморски полк, родом от с. Здравец, убит в сражение-
то на 18 октомври 1912 г. при с. Караагач, Бунархисарско, и погребан 
там20. По справката на ДВИА Стоянов от с. Здравец е загинал на 19 
октомври 1912 г. в Бунархисар21. Съгласно писмото същият фигурира и 
в „Списък на загиналите във войните 1912/1913 и 1915 – 1918 г. от 8-ми 
пехотен полк“ под името р-к Стоян Манолов Стоянов, от с. Здравец, 
войнишки набор 1906 г. от 11. рота на 8-ми пехотен полк и е загинал 
в сражение на 18 октомври 1912 г. при Караагач22. Според справката 
на кмета и секретар-бирника на с. Здравец р-к Ст. М. Стоянов е заги-
нал на 26 години, бил е семеен, с едно дете, загинал е през 1912 г. в с. 
Чонгора и е погребан там23. Знае се, че след сражението при Караагач 
8-ми Приморски полк воюва при с. Чонгора на 19 – 20 октомври 1912 г. 
С оглед датата на смъртта приемам, че тя е настъпила в сражението 
при Караагач, близо до Бунархисар, както точно е посочено в справките 
на ДВИА. Тези данни се потвърждават и от данните на щаба на Осми 
Приморски полк24. Така редник Стоян Манолов Стоянов става първата 
жертва от с. Здравец в Балканската война.

Следващата героична битка, в която участва Осми пехотен полк, е 
на Чаталджанската позиция. На нея срещу българската армия /обедине-
ната Първа и Трета армия под общото командване на ген. Р. Димитриев/ 
застава прегрупираната турска армия от 190 000 души и 350 оръдия 
по тясната 37 км линия на фронта. При това турската армия е подпо-
могната от флота, който обстрелва с далекобойните си оръдия част от 

20 ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 141, л. 151 (DVIA, f. 39, op. 1, a.е. 141, l. 151).
21 ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 85, л. 38 (DVIA, f. 39, op. 3, a.e. 85, l. 38).
22 ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 177, л. 41 (DVIA, f. 39, op. 1, a.e. 177, l. 141).
23 ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 60 (DVIA, f. 39, op. 1, a.e. 60).
24 8-ми пехотен Приморски на Нейно величество, част 2, с. 283 (8-mi pehoten 

Рrimorski na Neyno velichestvo, chast 2, s. 283).
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фронтовата линия. Авантюрата е на българския монарх: да се атакува 
Чаталджа, за да влезе той триумфално в Цариград25. В тази битка от 
българската войска отпадат 17 500 бойци, от които убитите са 180026. 
Турското военно командване забравя за искането си за примирие. С 
това се прекъсва поредицата от победни за българската армия битки27.

В края на тези сражения Осми пехотен Приморски полк е на по-
зиция и прави бивак при с. Калфакьой, а 31./44. пехотен Варненски 
полк – западно от с. Еникьой. След несполучливата атака на Чаталджа 
българските войски се окопават в отбрана, а турските части нямат сили 
и не предприемат контранастъпление. На тези позиции войските оста-
ват до сключеното примирие на 21 ноември 1912 г. 

Започналите преговори за сключване на мир в Лондон постепен-
но забуксуват. Турците са неотстъпчиви заради успеха си при Чаталджа 
и запазването на Одрин. В такава обстановка на 10 януари 1913 г. е из-
вършен държавен преврат. На власт идва младотурското правителство, 
което отхвърля нотата. На 16 януари с.г. съюзниците прекратяват пре-
говорите и се стига до началото на втория етап на войната28.

След възобновяването на военните действия за периода от 21 
януари до 31 март 1913 г. Осми Приморски полк е на Чаталджанска-
та позиция край р. Софас, 31./44. пехотен Варненски полк – на пози-
ции към с. Ормал, а Осми пехотен Приморски полк – край с. Еникьой. 
Условията поради големия студ силно се влошават29. Налице са много 

25 Елдъров, Св. Балканската война. От „сега или никога“ до „всичко или 
нищо“ – Военноисторически сборник, 2006, 4, с. 8 (Eldurov, Sv. Balkanskata voyna. 
Ot „sega ili nikoga” do „vsichko ili nishto.”—Voennoistoricheski sbornik, 2006, 4, s. 8).

26 Пецов, Г. Варна 1879 – 1919 г., с. 155;, 107–112. Petsov, G. Varna 1879 – 1919 
g., s. 155); 8-ми пехотен Приморски на Нейно величество, част 2, 107 – 112 (8-mi 
pehoten Рrimorski na Neyno velichestvo, chast 2, 107–112).

27 Из мемоарите на Стоян Данев относно примирието в Чаталджа, 20 ноември 1912 г. 
– В: Извори за новата българска история. Съставител Р. Ангелова. Велико Търново, 2017, 
с. 125 (Iz memoarite na Stoyan Danev za primirieto v Chataldja, 20 noemvri 1912 g. – V: Izvori za 
novata istoriya. Sustavitel Rositsa Angelova, Veliko Turnovo, 2017, s. 125).

28 Подробно за хода на военните и политическите действия по време на 
Балканската война вж.: Ангелова, Р. Нова българска история /1878 – 1944/ г. Велико 
Търново, 2008, 238–242; Марков, Г. България в Балканския съюз срещу Османската 
империя 1911 – 1913 г. София, 2012, 191–221; 1300 години на стража. София, 1978, 
с. 169 и сл. (Angelova, R. Nova bulgarska istoriya 1878 – 1944 g. Veliko Turnovo, 2008, 
238–242; Markov, G. Bulgaria v Balkanskiya suyuz sreshtu Osmanskata imperiya 1911 – 
1913 g. Sofia, 2012, 191–221; 1300 godini na straja. Sofia, 1978, s. 169 i sl.).

29 Още вж. Ангелова, Р. Свещеник Иван Дочев (1879 – 1972) – между ежедневи-
ето и войната. – Журнал за исторически и археологически изследвания. Шумен, 2013, 
2, 103–117. (Angelova, R. Sveshtenik Ivan Dochev (1879 – 1972) – mezhdu ejednevieto i 
voynata. – Zhurnal za istoricheski i arheologicheski izsledvaniya, Shumen, 2013, 2, 103–117).
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случаи на смърт. В дневника на полка четем: „Студовете и несгодите не 
останаха без последствия. Без сън, почивка, без подслон, изложени на 
студа и виелицата, недостатъчно нахранени, организмът на войниците 
се изтощи и стана причина за намаляване на неговата издръжливост. 
Към 11 февруари 1913 г. полкът вече имаше 592 болни войници, които 
се лекуваха при същия, и 1050 в болниците, което представляваше 37% 
от неговия състав. От тия болни войници 50% бяха болни от простуда, 
40% от болести (много от жълтеница) и 10% от замръзване, и в края 
на февруари половината от състава на полка бе вън от строя, поради 
измръзване и болести в дихателните и вътрешни органи“30. Това налага 
на 2 март 1913 г. полкът да бъде сменен на позициите си, като целта 
е възстановяване на частите му. Лошото време и виелиците престават 
едва на 24 февруари 1913 г. В тези студени зимни дни на Чаталджанска-
та позиция се дават от с. Здравец още жертви.

Редник Янко Мирев Стоянов е войнишки набор 1904 г., в състава 
на 10. рота на Осми пехотен Приморски полк. Той е родом от с. Здравец, 
починал на 21 февруари 1913 г. в гр. Странджа, Чаталджанска околия, и 
погребан там31. Писмото от ДВИА съдържа идентична информация32. Съ-
гласно същото писмо той фигурира и в „Списък на загиналите във войни-
те 1912/1913 и 1915 – 1918 г.” от 8-ми пехотен Приморски полк като р-к 
Янко Миров Стоянов, от с. Здравец, войнишки набор 1904 г. от състава на 
10. рота на Осми пехотен Приморски полк, загинал на 2 февруари 1913 г., 
без да се посочва къде е мястото и гробът му33. По справката на кмета и 
секретар-бирника на с. Здравец р-к Стоянов е загинал на 33 години, бил е 
семеен, с три деца, убит е през 1912 г. в гр. Чорлу и е погребан там34. По 
данни от книгата „8-ми пехотен Приморски на Нейно величество княгиня 
Мария Луиза полк – живот и бойна дейност“ Янко Стоянов е посочен в 
изготвените справки по лица като починал от раните си или от болест на 
21 февруари 1913 г. в състава на 10. рота под № 96, без да се посочва мяс-
тото, където е починал и е погребан35. В изградения паметник-портал в гр. 
Варна същият е посочен от с. Здравец.

30 8-ми пехотен Приморски на Нейно величество, част 2, с. 134, по-подробно за 
действията на полка вж. 126–136 (8-mi pehoten Рrimorski na Neyno velichestvo, chast 2, 
s.134, a po-podrobno za deystviyata na polka vz 126–136).

31 ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 18, л. 44 (DVIA, f. 39, op. 1, a.e. 18, l. 44).
32 ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 85, л. 40 (DVIA, f. 39, op. 3, a.e. 85, l. 40).
33 ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 177, л. 43 (DVIA, f. 39, op. 1, a.e. 177, l. 43).
34 По отношение на това къде е погребан, информацията се разминава с тази 

от ДВИА.
35 8-ми пехотен Приморски на Нейно величество, част 2, с. 288 (8-mi pehoten 

Рrimorski na Neyno velichestvo, chast 2, s. 288).
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Другият загинал е ефрейтор Димитър Стоянов Рачев. По 

справка от сайта на ДА „Архиви” и списъците от дигиталната колек-
ция „Архивите говорят” той е в състава на 7. рота на Осми пехотен 
Приморски полк, родом от с. Здравец, починал на 22 февруари 1913 г. 
в гр. Чорлу, Чаталджанска околия, и погребан там36. За ефрейтор Рачев 
са налице данни в „Списък на загиналите през 1912/1913 г. във Вар-
ненски окръг”, където ефрейтор Димитър Стоянов Рачев от с. Здравец 
е посочен като загинал на 22 февруари 1913 г. в гр. Чорлу37. Същият 
фигурира, съгласно справката в писмото, и в „Списък на загиналите 
във войните 1912/1913 г. и 1915 – 1918 г. от 8-ми пехотен Приморски 
полк” като ефрейтор Димитър С. Рачев от 7. рота на 8-ми пехотен При-
морски полк, загинал на 22 февруари 1913 г., без да се посочва мястото 
на смъртта и къде е погребан38. Във вече цитирана справка на кмета и 
секретар-бирника на с. Здравец за ефрейтор Рачев липсва информация.

Последният починал от раните си на Чаталджанската позиция е ред-
ник Дойчо Станчев от с. Здравец. Той също е от 7. рота на 8-ми пехотен 
Приморски полк. По справка от сайта на ДА „Архиви” и списъците от ди-
гитална колекция „Архивите говорят” Станчев не фигурира като загинал 
от с. Здравец. Съгласно писмото на ДВИА редник Д. Станчев фигурира 
като р-к Дойчо Станчев, войнишки набор 1904 г. от 7. рота на 8-ми При-
морски полк, загинал на 22 февруари 1913 г., без да се посочва мястото на 
смъртта и къде е погребан39. По справка в „8-ми пехотен Приморски на 
Нейно величество княгиня Мария Луиза полк – живот и бойна дейност”, 
гр. Варна, 2. част – редник Дойчо Станчев от с. Здравец е посочен в из-
работените справки по лица като загинал от раните си или от болест на 
22.02.1913 г. в състава на 7. рота, без да се посочва мястото, където е по-
чинал и погребан40. Той и ефр. Димитър Стоянов Рачев са от една и съща 
рота на полка – седма, и са загинали на една и съща дата – 22.02.1913 г.

След бляскавата победа на българската армия и превземането на 
Одрин на 13 март 1913 г. Турция е принудена да поиска примирие и да 
се възобновят преговорите в Лондон. В края на военните действия на 
26 март 1913 г. при полка е делегация от гр. Варна, начело със зам.-кме-

36 ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 5, л. 84 (DVIA, f. 39, op. 1, a.e. 5, l. 84).
37 ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 85, л. 30 (DVIA, f. 39, op. 3, a.e. 85, l. 30).
38 ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 177, л. 34 (DVIA, f. 39, op. 1, a.e. 177, l. 34). Същата 

информация се съдържа и в 8-ми пехотен Приморски на Нейно величество, част 2, 
с. 287. 

39 Пак там, л. 34 (Pak tam, l. 34).
40 8-ми пехотен Приморски на Нейно величество, част 2, с. 287 (8-mi pehoten 

Рrimorski na Neyno velichestvo, chast 2, s. 287).
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та Г. Ноев и общински съветници, които носят подаръци от жителите 
на града – захар, чай, плодове, листове за писма41. Последните военни 
действия на част от полка от последните биваци в с. Фуртуна, Кадъкьой 
и Бекерли са на 17 и 18 март 1913 г. в помощ на 38. пехотен полк. На 30 
март 1913 г. полкът е построен пред последния си бивак – село Акалан, 
като приморци посрещат командващия на армията – ген. Р. Димитриев, 
който обхожда полка, преглежда войниците и държи кратка, но прочув-
ствена реч, в която похвалва приморци за бляскавите им победи42. Това 
е величавият епилог на участието на полка в Балканската война.

С подписването на Лондонския мирен договор на 17 май 1913 г. 
Турция отстъпва всички свои европейски територии зад линията Ми-
дия-Енос, с изключение на териториите на новосъздадената албанска 
държава. Споровете обаче за разпределение на завоюваните територии 
от Османската империя между съюзените балкански държави не са ре-
шени. Българската дипломация не е на висотата на войската, подсигу-
рила тези бляскави военни успехи. В договора със Сърбия е заложен 
арбитраж на руския цар за спорната зона в Македония, който при сим-
патиите на Русия към Сърбия като преден пост срещу Австро-Унгария 
е недалновиден. Самата Сърбия, отрязана от излаза на Адриатическо 
море от Австро-Унгария, чрез създаването на албанска държава иска 
разширение и компенсации в Македония, претендира и за военно учас-
тие над планираното с военни части в обсадата на Одрин и неизпъл-
нение на България на военната конвенция за участие на 100-хилядна 
армия на македонския военен театър, задкулисно се съюзява с Гърция 
за обща граница с нея в Македония на база демаркационната линия. 
Фатална политическа грешка е липсата на значимо военно присъствие 
в Македония (с изключение на 7. Рилска дивизия, и тя е в състава на 
сръбските сили), която е предоставена на тепсия на съюзниците, докато 
България изнася основната дейност по разгрома на турската армия в 
тракийския военен театър. Голямото териториално разширение на Бъл-
гария предизвиква завист от страна и на Румъния, която иска компен-
сация в Добруджа. С Гърция недалновидно не са подписани никакви 
разграничителни териториални граници, като се разчита на военния 
бъдещ успех, но гръцките войски, макар и с коварство, влизат първи в 
Солун и максимализмът на българските политици към този град става 
ябълка на раздора между двете държави и я тласка към съюз със Сър-
бия. Военните успехи на българската армия като непобедима подклаж-

41 Пак там, с. 138 (Pak tam, s. 138).
42 Пак там, с. 139 (Pak tam, s. 139).

Николай Илчев 



211

дат нереално самочувствие, че България ще диктува условията на съю-
зниците. Българското правителство прави фаталната грешка военните 
части от Тракия да бъдат разпределени в Македония срещу доскорош-
ните съюзници. Напоената с толкова българска кръв Тракия от войната 
е оставена военно незащитена при евентуална агресия от Турция, която 
дебне удобен момент за нарушаване на току-що подписания Лондонски 
мирен договор. Самонадеяно не е удовлетворена и неутрализирана и 
Румъния, като сляпо се вярва, че Русия ще предотврати това на база 
военната конвенция от 1902 г., като не се отчита, че геополитическите 
реалности са вече други и тя е ухажвана от Русия за включване към 
Антантата, което ще се случи по-късно през Първата световна война. 
Румъния с даването на Силистра по Петербургския протокол само те-
първа увеличава апетита си към цяла Южна Добруджа43.

Осми Приморски полк напуска окончателно Тракия на 24 и 25 
май 1913 г. от гара Чорлу и се придвижва с влак до гара Костенец, като 
от гара Дупница към лагера му в с. Бобошево се присъединява 8. до-
пълваща дружина с дошлите войници от 37. набор, с което са допълне-
ни ротите на полка. В началото на Междусъюзническата война полкът 
е на бивак в с. Оризари, до Царево село, Кочанско.44 Всички действащи 
четири български армии на Тракийския военен театър до края на май 
са прехвърлени на нашата западна граница, както следва: 1-ва армия 
застава срещу северозападната граница със Сърбия, 3-а –срещу запад-
ната, новосъздадената 5-а – в Кюстендилско, 2-ра – срещу почти цялата 
армия на Гърция, а 4-а армия, в състава на която е и 8-ми Приморски 
полк и 44. пехотен полк, е на позиции в Кочанско и Щипско, сама срещу 
почти основната сръбска армия на Овче поле. Военната демонстрация 
на 16.06.1913 г. е дълго чаканият повод на съюзниците ни за разправа 
с България, като Гърция и Сърбия са подписали в Солун тайно съгла-
шение срещу България. Това по-късно ще бъде наречено ”престъпното 
безумие”, което вкарва България във война с всичките ѝ съседи45.

Втора армия на ген. Н. Иванов, победителят от Одрин, отстъпва 
под натиска на гръцката армия и тя навлиза в старите български грани-

43 По-подробно в: Ангелова, Р. Нова българска история, 243–249 (Рo-podrobno 
v Angelova, R. Nova bulgarska istoriya, 243–249).

44 8-ми пехотен Приморски на Нейно величество, част 2, с. 155 (8-mi pehoten 
Рrimorski na Neyno velichestvo, chast 2, s. 155).

45 Гешов, И. Престъпното безумие и анкетата по него. Факти и документи. 
София, 1914 (Geshov, I. Prestupnoto bezumie i anketata po nego. Fakti i dokumenti. Sofia, 
1914).
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ци, като е спряна едва в Кресненското дефиле. Турция отново реокупира 
Одринска Тракия, където е извършен геноцид над българското населе-
ние и то е окончателно прокудено от Тракия. Колапсът след навлизането 
и на румънската армия, без никаква възможност за съпротива от наша 
страна, е факт. България, голямата победителка в Балканската война 
след бляскавите победи в Лозенград и Одрин, е повалена и ще трябва да 
преглътне горчивия хап на Букурещкия мирен договор от 28.07.1913 г. и 
териториалното орязване, като жертвите от Балканската война са прак-
тически пропилени, а шансът за национално обединение – проигран46.

В тези трудни за България дни ІV българска армия, в състава на 
която са и 8-ми пехотен Приморски полк и 44. пехотен полк, извърш-
ва чудеса на бойното поле срещу сърбите. В тези военни действия с. 
Здравец дава най-много жертви. По ирония на съдбата загиналите в тази 
братоубийствена война на два славянски народа са два пъти повече от 
тези във войната с поробителя на тракийските и македонските българи. 
ІV българска армия, която е под командването на ген. Стилиян Ковачев, 
включва пет дивизии и е съсредоточена в началото на войната в полукръг 
около вр. Султан тепе до гара Удово. Срещу българската армия са I и III 
сръбска армия със 7 пехотни и 1 конна дивизия. Отбранителната линия 
на сърбите е по реките Злетова, Брегалница и Лакавица. Техните предни 
позиции са на кота 550 и 650 западно от Злетовска река, по Ежов рид, за-
падно от гр. Щип и по гребена на Серска планина, западно от Криволак47.

Първата жертва в Междусъюзническата война от с. Здравец е по 
справка от сайта на ДА „Архиви” и списъците от дигиталната колекция 
„Архивите говорят”. Редник Лечо Славов Лечев е войнишки набор 
1894 г. в състава на Четвърта рота на 44. пехотен полк, родом от с. Здра-
вец, починал на 26 юни 1913 г. на вр. Султан тепе и погребан там.48 По 
справка в писмо от ДВИА във Велико Търново за редник Лечо Славов 
Лечев са налице данни в „Списък на загиналите през 1912/1913 г. във 
Варненски окръг” като загинал на 26 юни 1913 г. на вр. Султан тепе 
и погребан там49. Същият р-к Лечо Славов Лечев фигурира, съгласно 

46 Вж. по-подробно Радев, С. Конференцията в Букурещ и Букурещкият мир 
от 1913 г. София, 2012 (Radev, S. Konferentsiyata v Bukuresht i Bukureshtkiyat mir ot 
1913 g. Sofia, 2012).

47 8-ми пехотен Приморски на Нейно величество, част 2, с. 157 (8-mi pehoten 
Рrimorski na Neyno velichestvo, chast 2, s. 157). По-подробно за Междусъюзническата 
война вж. Марков, Г. Българското крушение 1913 г. София, 1991 (Markov, G. 
Bulgarskoto krushenie 1913 g. Sofia, 1991).

48 ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 9, л. 15 (DVIA, f. 39, op. 1, a.e. 9, l. 15).
49 ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 85, л. 34 (DVIA, f. 39, op. 3, a.e. 85, l. 34).
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справката в писмото и в „Списък на загиналите чинове от 44. пехотен 
полк през 1912 – 1913 г.” като р-к Лечо Славов Лечев, войнишки набор 
1894 г. от Четвърта рота на 44. полк, загинал на 26 юни 1913 г. на вр. 
Султан тепе и погребан там50. По справка от сведения на кмета и секре-
тар-бирника на с. Здравец р-к Лечо Славов Лечев е загинал на 39 годи-
ни, бил е семеен, с шест деца, убит е през 1913 г. на вр. Султан тепе и 
е погребан там, което изцяло се покрива с информацията от ДВИА. По 
данни от изграден паметник-портал на Осми Приморски полк и 44./31. 
пехотен Варненски полк в гр. Варна същият е посочен за населено мяс-
то с. Здравец съкратено: Лечо Славов.

Най-значимите жертви във войната от с. Здравец се дават в ге-
роичните сражения срещу сърбите в боевете на Калиманското поле. 
Сръбската армия успява да превземе гр. Кочани, като българската Чет-
върта армия е разделена на две групи, между които се намира непрохо-
димата Плачковска планина. Северната включва Седма пехотна Рилска 
дивизия, Втора Преславска бригада и Македоно-Одринското опълче-
ние, а в южната са Осма пехотна Тунджанска, Втора пехотна Тракий-
ска дружина и Първа балканска бригада51. Бойните действия на 8-ми 
пехотен Приморски полк в епичните сражения на Калиманското поле 
са описани подробно по дати във военната история на полка52. В ДВИА 
се съхранява и фонд 756, опис 4, а.е. 18 „Осми пехотен полк – релация 
за действия на полка във войната на съюзниците”, където е налице де-
тайлно описание на действията на полка в целия ход на Междусъюзни-
ческата война. В тях участват и 8-ми и 31./44. пехотен Варненски полк, 
към който са зачислени и част от войниците от с. Здравец. Особено дра-
матично е описанието на сражението на 10 юли 1913 г., като най-добре 
е да го представя така, както е описано във военната хроника на пол-
ка: „10 юли. Тоя ден противникът откри ожесточен артилерийски огън 
по позициите… Окопите на полка бяха заринати от фугасни гранати, 
които се пръскаха със зловещ вой и изхвърляха цели гейзери от пръст, 
камъни и човешки тела… Към 11 часа сърбите вече бяха на около 100 
крачки от окопите. В тоя момент, когато сръбската артилерия прекрати 
своя огън, за да не нарани своите, приморци, използвайки момента, с 
гръмко „на нож” и „ура” се хвърлиха стремително в контраатака – тех-

50 ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 213, л. 57 (DVIA, f. 39, op. 1, a.e. 213, l. 57).
51 8-ми пехотен Приморски на Нейно величество, част 2, с. 179 (8-mi pehoten 

Рrimorski na Neyno velichestvo, chast 2, chast 2, s. 179).
52 Пак там, 179–198 (Pak tam, 179–198); ДВИА, ф. 756, оп. 4, а.е. 18 (DVIA, f. 

756, op. 4, a.e. 18).
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ният повик се пое от цялата бойна линия и всичко се втурна напред, 
смитайки всичко пред себе си. Сърбите бяха прогонени – те отстъпи-
ха, понасяйки огромни жертви… По-късно, разярени от своя неуспех, 
сърбите отправиха нов жупел срещу българските позиции53. Този бой 
ще остане паметен за приморци, като показателно е обстоятелството, 
че в същия ден сръбският престолонаследник Александър е посетил 
противостоящите на българската позиция части и е обещавал на всич-
ки сръбски войници, че ще бъдат пуснати по домовете си веднага, щом 
се заеме Царево село, с което се обяснява и голямата настървеност на 
сърбите в последвалата атака54. Важността на тези ходове по заемане на 
Царево село е в това, че именно там се предвиждало при пробив в бъл-
гарските позиции да се съединят гръцките и сръбските войски, което 
обаче се предотвратява от героичния отпор. В тези сражения на 9 – 10 
юли 1913 г. на Калиманското поле се дават много жертви от състава на 
Осми Приморски и 44. пехотен полк, сред които са и пет свидни жерт-
ви – четирима войници и 1 офицер от с. Здравец, а именно:

Редник Недко Костадинов Недков. По справка от сайта на ДА 
„Архиви” и списъците от дигиталната колекция „Архивите говорят” 
редник Недко Костадинов Недков е в състава на 44. пехотен полк, 
войнишки набор 1912, родом от с. Здравец, починал на 9 юли 1913 г. 
на Калиманско плато и погребан там55. По справка в писмо на ДВИА 
за редник Недко Костадинов Недков са налице данни в „Списък на 
загиналите чинове от 44. пехотен полк през 1912 – 1913 г.“. Там фигу-
рира р-к Недко Кост. Недков, набор 1912 г. от състава на 44. пехотен 
полк, трета рота, починал 1913 г. на Калиманското поле56. По справка 
от сведения на кмета и секретар-бирника на с. Здравец р-к Недков 
е загинал на 20 години, бил е несемеен, загинал е 1913 г. на Кали-
манското поле и е погребан там, което изцяло се покрива и с инфор-
мацията от ДВИА. По данни от изграден паметник-портал на Осми 
Приморски полк и 44./31. пехотен Варненски полк в гр. Варна същият 
е посочен за населено място с. Здравец, съкратено Недко Кр. Недков.

Редник Георги Костадинов Митев. По справка от сайта на ДА 
„Архиви” и списъците от дигиталната колекция „Архивите говорят” ред-
ник Георги Костадинов Митев е в състава на Осми пехотен Варненски 

53 8-ми пехотен Приморски на Нейно величество, част 2, 191–193 (8-mi pehoten 
Рrimorski na Neyno velichestvo, chast 2, 191–193).

54 Пак там, с. 194 (Рak tam, s. 194).
55 ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 11, л. 22 (DVIA, f. 39, op. 1, a.e. 11, l. 22).
56 ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 213, л. 58 (DVIA, f. 39, op. 1, a.e. 213, l. 58).
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полк, 12-а рота, родом от с. Здравец, загинал в сражение на 10 юли 1913 г. 
на позиция Калиманци, Кочанско, и погребан там57. По справка на ДВИА 
за редник Георги Костадинов Митев от с. Здравец той фигурира в „Спи-
сък на загиналите през 1912/1913 г. във Варненски окръг“ като загинал 
на 10 юли 1913 г. в с. Калиманци58. Съгласно същото писмо той фигури-
ра и в „Списък на загиналите във войните 1912/1913 и 1915 – 1918 г. от 
Осми пехотен Приморски полк” като р-к Г. Митев от с. Здравец, войниш-
ки набор 1907 г. от състава на десета рота на Осми пехотен полк, загинал 
на 10 юли 1913 г. на Калиманци59. По справка от сведения на кмета и 
секретар-бирника на с. Здравец р-к Митев не фигурира. По сведение в 
„8-ми пехотен Приморски на Нейно величество княгиня Мария Луиза 
полк – живот и бойна дейност”, гр. Варна, 2 част, лицето фигурира в 
списъка на убитите в сражение под № 228 – убит на 10 юли 1913 г. на 
позиция Калиманци60. По данни от изграден паметник-портал на 8-ми 
Приморски полк и 44./31. пехотен Варненски полк в гр. Варна, същият е 
посочен за населено място с. Здравец и съкратено: Г. Костадинов Митев.

Редник Никола /Колю/ Добрев Киров и редник Кано Добрев 
Киров (или Кинов). По справка от сайта на ДА „Архиви” и списъци от 
дигиталната колекция „Архивите говорят“ са налице два записа за р-к 
Кано Добрев Киров в състава на 8-ми Приморски полк, набор 1913 г., 
родом от с. Здравец с данни, че е починал в сражение на 10 юли 1913 г. 
на позиция Калиманци, Кочанско, и е погребан там, и на редник Никола 
Добрев от с. Здравец (в ДВИА) в състава на 8-ми пехотен полк, осма 
рота, с данни, че е убит на 1 юли 1913 г. в гр. Царево село и там е по-
гребан61. По справка в писмо на ДВИА редник Кано Добрев Киров от с. 
Здравец фигурира в „Списък на загиналите през 1912 – 1913 г. във Вар-
ненски окръг“ като загинал на 10 юли 1913 г. на Калиманци62. Съгласно 
същото писмо той фигурира и в „Списък на загиналите във войните 
1912/1913 и 1915 – 1918 г.” от 8-ми пехотен Приморски полк като р-к 
Кано Добрев Киров от с. Здравец, войнишки набор 1913 г. от състава на 
втора рота на Осми пехотен Приморски полк, загинал 1913 г. на Кали-
манското поле63. Същевременно като отделно починало лице се посоч-

57 ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 4, л. 69 (DVIA, f. 39, op. 3, a.e. 4, l. 69).
58 ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 85, л. 28 (DVIA, f. 39, op. 3, a.e. 85, l. 28).
59 ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 177, л. 33 (DVIA, f. 39, op. 1, a.e. 177, l. 33).
60 8-ми пехотен Приморски на Нейно величество, 2 част, с. 284 (8-mi pehoten 

Рrimorski na Neyno velichestvo, 2 chast, s. 284).
61 ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 11, л. 55 (DVIA, f. 39, op. 1, a.e. 11, l. 55).
62 ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 85, л. 32 (DVIA, f. 39, op. 3, a.e. 85, l. 32).
63 ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 177, л. 76 (DVIA, f. 39, op. 1, a.e. 177, l. 76).
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ва и р-к Никола Добрев Киров от с. Здравец. В „Списък на загиналите 
през 1912 – 1913 г. във Варненски окръг“ той фигурира като загинал на 
1 юли 1913 г. в гр. Царево село64. Съгласно същото писмо той фигурира 
и в „Списък на загиналите във войните 1912/1913 и 1915 – 1918 г.” от 
8-ми пехотен Приморски полк като р-к Никола Добрев от с. Здравец 
от състава на осма рота на Осми пехотен Приморски полк, загинал на 
1 юли 1913 г. в гр. Царево село. По справка от сведения на кмета и се-
кретар-бирника на с. Здравец фигурира само р-к Колю Добрев Киров 
с данни, че е загинал на 20 години, бил е несемеен и е убит и погребан 
през 1913 г. на Калиманското поле. По сведение в „8-ми пехотен При-
морски на Нейно величество княгиня Мария Луиза полк – живот и бой-
на дейност”, гр. Варна, 2 част, р-к Колю Добрев Киров от осма рота не 
фигурира в списъка на убитите в сражение, нито на починали от раните 
си или от болести, нито пък Кано Добрев Киров (или Кинов). По данни 
от изграден паметник-портал на Осми Приморски полк и 44./31. пехо-
тен Варненски полк в гр. Варна е посочено за населено място с. Здра-
вец за загинал с пълните си имена Колю Добрев Киров, но не и отделен 
друг войник – р-к Кано Добрев Киров (или Кинов). Първоначалното ми 
впечатление бе, че тези две имена са на едно и също лице, но с оглед 
справката на ДВИА ще бъдат посочени като отделни имена, тъй като са 
налични данни и за различни дати на смъртта, и за мястото на смъртта 
на Никола (Колю) Добрев Киров и Кано Добрев Киров (или Кинов).

В тези епични сражения на Калиманци на 10.07.1913 г. загива и 
единственият офицер от с. Здравец – подпоручик Стоян Янев Или-
ев. По справка от „Архивите говорят” подпоручик Стоян Янев Илиев 
е в състава на Осми пехотен Варненски полк, седма рота, родом от с. 
Здравец, убит в сражение на 10 юли 1913 г. на позиция Калиманци, Ко-
чанско, и погребан в гр. Царево село65. По справка в писмо на ДВИА 
подпоручик Стоян Янев Илиев фигурира в Общоазбучен списък на за-
гиналите през войната 1912/1913 г. като офицер от седма рота на Осми 
пехотен полк, загинал на 10 юли 1913 г. на Калиманци и погребан в гр. 
Царево село66. По справка от сведения на кмета и секретар-бирника на 
с. Здравец подпоручик Илиев не фигурира. По сведение в „8-ми пехо-
тен Приморски на Нейно величество княгиня Мария Луиза полк – жи-
вот и бойна дейност”, гр. Варна, част 2, подпоручик Илиев фигурира в 
списъка на убитите в сражение офицери в Приложение № 3 – убит на 

64 ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 85, л. 35 (DVIA, f. 39, op. 3, a.e. 85, l. 35).
65 ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 14, л. 170 (DVIA, f. 39, op. 1, a.e. 14, l. 170).
66 Пак там, л. 170 (Pak tam, l. 170).
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10 юли 1913 г. на позиция Калиманци67. По данни от изграден памет-
ник-портал на Осми Приморски полк и 44./31. пехотен Варненски полк 
в гр. Варна е в списъка на загинали офицери.

Независимо от спирането на сръбската армия при Калиманци и 
обкръжаването на гръцката войска в Кресненското дефиле общото по-
ложение на българската армия след намесата на Румъния е катастрофал-
но и новото правителство на д-р Васил Радославов е принудено да тър-
си мир, като с подписването на Букурещкия мирен договор на 28 юли 
1913 г. България претърпява първата си национална катастрофа – тъжен 
епилог на титанични усилия и жертви в двете Балкански войни. Уморе-
на, но не и победена, българската армия свива знамената… А хоризон-
тът вече аленее в пламъците на надигащата се Първа световна война. 

Деветимата загинали войници и един офицер от с. Здравец са страш-
ната „лепта“ на селото в Балканските войни за национално обединение. 
С тази статия целим да съхраним памет за техния подвиг и саможертва 
в името на родината. Изграждането на войнишкия паметник ще запази 
спомена за тях и за бъдещите поколения. Който не знае миналото си, няма 
и бъдеще. Вечна памет на загиналите герои от с. Здравец, община Аврен:

І. В Балканската война 1912 – 1913 г.
1. Р-к Стоян Манолов Стоянов, Осми полк, 11 рота, починал на 18 

октомври 1912 г. в с. Караагач, Бунархисарско;
2. Р-к Янко Мирeв Стоянов, Осми полк, десета рота, починал на 

21 февруари 1913 г. в гр. Странджа, Чаталджанско;
3. Ефр. Димитър Стоянов Рачев, Осми полк, седма рота, починал 

на 22 февруари 1913 г. в гр. Чорлу, Чаталджанско;
4. Р-к Дойчо Станчев, Осми полк, седма рота, починал на 22 фев-

руари 1913 г. на Чаталджа.

ІІ. В Междусъюзническата война 1913 г.
1. Р-к Лечо Славов Лечев, 44. полк, четвърта рота, починал на 26 

юни 1913 г. на вр. Султантепе;
2. Р-к Колю Добрев Киров, Осми полк, осма рота, починал на 1 

юли 1913 г. гр. Царево село;
3. Р-к Недко Костадинов Недков, 44. полк, починал на 9 юли 

1913 г., поз. Калиманци, Кочанско;
4. Р-к Кано Добрев Киров, Осми полк, втора рота, починал на 10 

юли 1913 г. в с. Калиманци, Кочанско; 

67 8-ми пехотен Приморски на Нейно величество, част 2, с. 277 (8-mi pehoten 
Рrimorski na Neyno velichestvo, 2 chast, s. 277).

Изпълнили дълга към отечеството си спомен за загиналите във войните...
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5. Р-к Георги Костадинов Митев, Осми полк, 12. рота, починал на 
10 юли 1913 г., поз. Калиманци, Кочанско;

6 Подпоручик Стоян Янев Илиев, Осми полк, 7. рота, починал на 
10.07.1913 г., поз. Калиманци, Кочанско.

Уточнение: Данните от ДВИА за загиналите войници и офи-
цери от с. Здравец, общ. Аврен, обл. Варна са извлечени от: Писмо 
изх. № 7201/27.10.2017 г. на Светлин Радев – директор на Дирекция 
ДВИА, Велико Търново, с приложени към писмото 26 листа заверени 
ксерокопия от архивни единици от: ф. 39, оп. 3, а.е. 85; ф. 39, оп. 1, а.е. 
213; ф. 39, оп. 1, а.е. 14; ф. 39, оп. 1, а.е. 177; ф. 39, оп. 3, а.е. 97, и справ-
ка от ДВИА ф. 39, оп. 1, а.е. 60 за загинали войници от с. Здравец, Вар-
ненско през Балканските войни и Първата световна война, изготвена 
от кмета и секретар-бирника на селото, както и от тритомната хроника 
„8-ми пехотен Приморски на Нейно величество княгиня Мария Луиза 
полк. Живот и бойна дейност от формирането до свеждането му в дру-
жина. Част 2; От началото на Балканската война – Междусъюзническа-
та война – до началото на Общоевропейската война“. Варна, 1933 г., 
издание на щаба на 8-ми пехотен Приморски полк.

Николай Илчев 

Мобилизиран войник от с. Здравец 
от Осми приморски полк – ноември 

1912 г.

Войник от с. Аврен преди 
заминаването му на фронта в 

Балканската война



219Изпълнили дълга към отечеството си спомен за загиналите във войните...

Злати Липчев Павлов от с. Аврен – 
участник в Балканските войни,  

със семейството си

Марин Иванов Няголов  
от с. Здравец – участник  

в Балканските войни.

Марин Иванов Няголов от с. Здравец (първият на черния кон вляво), 
участвал в Балканските войни (1912 – 1913 г.) като кавалерист,  

със свои колеги
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ПОЗНАТИЯТ НЕПОЗНАТ:  
РАДОСЛАВ БАЕВ (1888 – 1970)

Росица Ангелова

THE FAMILIAR STRANGER:  
RADOSLAV BAEV (1888 – 1970)

Rositsa Angelova

The narrative presents the parallel life of Radoslav Baev. He was the first director 
of the Technical school in Shumen, which was established in 1943. The German alumnus 
and construction engineer Baev worked in the years before and after 1944. His political 
passions made him an enemy until 9 September 1944 and then although he worked only to 
promote the vocational education in Bulgaria and create the Technical school in Shumen as 
a training center for construction workers.

В навечерието на Втората световна война във всички области на 
живота техниката взема големи размери. Свидетелство за това са вели-
чествените обществени и частни сгради, новите железопътни линии, 
удобните шосейни пътища, някъде вече покрити с трайна и безпрашна 
настилка; редица водни строежи с цел водоснабдяване, напояване, от-
водняване, урегулиране на речните води, снабдяване на населението с 
удобни нивелационни и регулационни планове: кадастър и комасация 
на земите, електрифициране на селищата, индустриалните заведения и 
стопанства и ред други дела на техниката 

Умът, двигателна сила на тези новости са техниците с висше и 
средно образование. Към 40-те години на ХХ век висшистите техници 
в България завършват образованието си в чужбина, а средно образова-
ние може да се получи в Държавното средно техническо училище „Цар 
Борис ІІІ”, отчасти в чужбина, а така също и в други специализирани 
технически училища в страната1. За задоволяване на нуждата от спе-
циалисти със средно и висше техническо образование през 1941 г. се 

1 Ангелова, Р. Професионалното образование в Шумен. Шумен, 2007, с. 69 
(Angelova, R. Profesionalnoto obrazovanie v Shoumen. Shoumen, 2007, s. 69).
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открива висше училище и държавни средни училища в Битоля и Ксан-
ти, а през 1942 г. и в гр. Варна2.

През лятото на 1943 г. усилено се говори за откриване на тех-
ническо училище в Шумен. Скоро то става факт. Министерството на 
обществените сгради, пътищата и благоустройството съгласно Закон 
открива нови средни технически училища в градовете Стара Загора, 
Варна, Търново и Шумен с отдели строителен и земемерен3.

Със заповед № 11297 от 28 август 1943 г. министър Димитър Ва-
силев4 определя условията за прием и училищните такси. В средните 
технически училища се приемат ученици, завършили пети клас на ре-
алната гимназия с успех, не по-нисък от добър 3,50, да не са навършили 
20 години и да нямат физически недостатъци, които биха попречили да 
упражнят професията5. Подборът става след полагане на писмен изпит 
по български език, алгебра, геометрия и рисуване по учебния материал 
от гимназията. През първата учебна 1943/1944 г. броят на приетите уче-
ници е 171, като очаквания прием за следващата година е 3206.

Курсът на обучение в Техническото училище е тригодишен, с 
два отдела – строителен и земемерен. Завършилите училището младе-
жи след едногодишен стаж и изпит придобиват право да постъпят на 
държавна работа и частна практика. Учебният план и програмите на 
учебния материал по общообразователните и специалните предмети е 
идентичен с тези на останалите училища в Царство България7.

Персоналът, с който започва занятията в шуменското училище е 
следният: директор, шестима редовни учители; петима редовни учите-
ли – инженери и архитекти; един учител по телесно възпитание; един 
лекар, един счетоводител (Илия Д. Къдрев), един писар (Марийка Ст. 

2 Държавен вестник, бр. 126, 12 юни 1941 (Darzhaven vestnik, br.126, 12 yuni 1941).
3 Държавен вестник, бр. 167, 28 юли 1943 (Darzhaven vestnik, br.167, 28 yuli 

1943); Шуменски общински вести, бр. 160, 1 окт. 1943 (Shumenski obshtinski vesti, br. 
160, 1 oktomvri 1943); Технически глас, бр. 312, 15 окт. 1943 (Tekhnicheski glas, br.312, 
15 oktomvri 1943).

4 Инженер Димитър Василев е роден през 1883 г. След завършване на педагоги-
ческото училище в родния си град завършва технически науки в Мюнхен. Директор 
по водоснабдяването на Шумен. Съден от Народния съд и екзекутиран. Реабилитиран 
през 1996 г. – Цураков, А. Правителствата на България 1879–2001. София, 2001, с. 
224 (Tshurakov, A. Pravitelstvata na Balgaria 1879 – 2001. Sofia, 2001, s. 224).

5 Държавен архив – Шумен (ДА), ф. 105, оп. 1, а.е. 65, л. 1 (Darjaven arkhiv 
(DA), f.105, op. 1, a.e. 65, l. 1); Шуменски общински вести, бр. 160, 1 октомври 1943 
(Shumenski obshtinski vesti, br. 160, 1 oktomvri 1943).

6 ДА–Шумен, ф. 105, оп. 1, а. е.1, л. 52 (DA–Shumen, f.105, op. 1, a.e. 1, l. 52).
7 ДА–Шумен, ф. 105, оп. 1, а.е. 6, л. 1-15 (DA–Shumen, f.105, op. 1, a.e. 6, l. 1-5).

Познатият непознат: Радослав Баев (1888 – 1970)
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Изображение № 1 Прави от ляво на дясно: Вела Баева, Васил Баев,  
Милка Баева. Седнали: Екатерина Баева с малката Катя Баева  

(сега Белопитова) и Радослав Баев. 
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Антонова), един домакин (Михаил Н. Табаков), един регистратор ар-
хивар (Александра Д. Тодорова) и трима прислужници – Вичо Вичев, 
Милко Алексиев, Стефан Папазов8. Бюджетът, с който разполага учи-
лището за петте месеца на 1943 г. е 473 000 лв. и същият, с който разпо-
лагат училищата във Враца, Търново и Стара Загора.

Тържественото откриване на държавното средно техническо учи-
лище в Шумен става на 20 октомври 1943 г. със скромно тържество. 
Присъстват много официални лица, представители на техническите 
служби в града и гости. Свещеник Стефан Попов отслужва водосвет и 
в словото си изтъква значението на училището за развитието на града 
и областта, дава кратки напътствия на учениците и благославя новото 
полезно начинание. Директорът инж. Радослав Баев в приветствието 
си акцентира върху значението на техниката, техническите училища, 
прави ретроспективен преглед на тяхното създаване и конкретно исто-
рията около откриването на шуменското техническо училище9.

Кой е Радослав Баев? Според неговите близки, той е роден през 
1888 г. в Силистра10, където баща му Васил служи като фелдшер в ар-
мията. Завършва гимназия във Варна с Васил Коларов, където и два-
мата пеят в училищния хор. Майка му е от Търговище, но умира рано. 
Баща му се жени втори път и се сродява с рода на Филип Кутев. След 
завършване на гимназия Радослав работи като учител, за да събере и 
осъществи мечтата си – да продължи да учи в Германия. Известно вре-
ме работи като учител в Хасково. Тук се запознава с Екатерина Атана-
сова, дъщеря на майор Атанасов, участник в българското опълчение в 
Руско-турската освободителна война. Екатерина е красива и интели-
гентна – завършила е икономика и финанси в Брюксел. Скоро двамата 
правят сватба. Сестрата на Екатерина, Евдокия пък е съпруга на извест-
ния български учен проф. Асен Златаров.

Семейният живот не пречи на Радослав да замине да следва инже-
нерство в Дрезден. Войните за национално обединение (1912 – 1918) и 
участието на Р. Баев в тях го принуждава няколко пъти да прекъсва обу-
чението си и да се мести първо в Лайпциг, докато накрая не завършва 
във Виена. След завръщането си от Австрия става околийски строите-
лен инженер в Луковит, после Севлиево, Омуртаг. Навсякъде работи по 

8 ДА–Шумен, ф. 105, оп. 1, а.е. 42 л. 1. Летописна книга на училището (DA–
Shumen, f.105, op. 1, a.e. 42, l. 1. Letopisna kniga na uchilishteto).

9 Ангелова, Р. Професионалното образование, с. 70 (Angelova, R. 
Profesionalnoto obrazovanie, s. 70).

10 ДА–Шумен, ф. 105, оп. 1, а.е. 59, л. 3 (DA–Shumen, f.105, op. 1, a.e. 59, l. 3).

Познатият непознат: Радослав Баев (1888 – 1970)
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доизграждане на шосето София–Варна11. Откриването на Техническо-
то училище го заварва на длъжността старши околийски инженер при 
Шуменското областно инженерство.

Както посочихме той основава и става първи директор на Техни-
ческото училище в гр. Шумен. Семейството му живее заможно, радва 
се на авторитет и уважение в града. Инженер Баев е сред първите в гра-
да, който купува радио по време на войната. То е запечатано – слуша се 
само радио София. Отглеждат трите си деца – Васил, Милка и Любчо12, 
и кроят планове за тяхното блестящо бъдеще.

Синът Васил обаче се увлича по комунистическите идеи. Учи в 
Мъжката гимназия, която по нареждане на просветното министерство 
през учебната 1943-1944 г. се разделя на две училища – Първа гимназия 
„Васил Друмев” и Втора гимназия „Панайот Волов”. В Първа гимназия 
с традиции е изучаването на стенографията и стенографското друже-
ство „Крилато изкуство” има вече дългогодишна история. През учебната 
1943/44 г. Васил Баев е член на настоятелството на дружеството и в съ-
щото време ръководи курс по стенография за ученици в с. Дивдядово13. 
В гимназията Васил попада на добре развита ремсистка мрежа. Васил 
Баев и другарите му намират начин и слушат „черните” радиостанции 
на български език – Лондон, Москва, Тбилиси. Ученикът Васил стеног-
рафира новините и предава текста на нелегалните. Участва в сформира-
нето на Работническия младежки съюз в гимназията. По-късно споделя: 
„Аз станах ремсист не по социални, а по идейни съображения”14.

На 13 април 1944 г. по Преславското шосе към връх Китка синът 
Васил тръгва с друг ремсист – Илия Петров (Мозъка), към партизан-
ския отряд от Девета въстаническа оперативна зона15. При бягството 

11 Данните за Р. Баев са ми дадени от неговата внучка – проф. Искра Баева лично. 
Съпругата на Васил се казва Вела и живее в Драгалевци. Васил Баев умира през 2003 г.

12 Той има трагична съдба, тъй като при нещастен случай на игра с оръжие през 
1944 г. загива на 15-годишна възраст.

13 Николова, М. Шуменци в стенографското движение. Велико Търново, 
2010, с. 199. Само погрешно тук авторката пише, че В. Баев завършва ветеринар-
на медицина и работи във Варна (Nikolova, M. Shumentshi v stenografskoto dvizhenie. 
Veliko Tarnovo, 2010, s. 199).

14 Цитирано по: Интервю на доц. д-р Лиляна Андреева пред в. „Дума” – http://
www.sbj-bg.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3092&Itemid=0; 7 де-
кември 2013, 17, 34 ч.

15 Още сведения вж: Василев, Кр. Ремсист до сетния си дъх. – Дума, бр. 217, 19 
септември 2015, http://duma.bg/node/108908 (Vasilev, Kr. Remsist do setniya si dukh. – 
Duma, br. 217, 19 septemvri, http://duma.bg/node/108908).

Росица Ангелова
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си те вземат циклостила на училището16. В „История на Шуменската 
партийна организация на БКП” Васил Баев е записан като боец от Шу-
менската чета „Ивански” с партизанско име Евгени17.

Директорът на Шуменското техническо училище и възпитаник на 
елитни немски училища инж. Р. Баев е арестуван, уволнен18 от минис-
тър Д. Василев с мотива, че „синът му е преминал в лагера на нелегал-
ните, обстоятелство, което ще повлияе в педагогическо отношение вър-
ху питомците на техническото училище”19. Семейството на Баев остава 
в Шумен след застъпничество на шуменското гражданство.

След 9 септември 1944 г. инж. Баев се връща в Шумен и от 6 ок-
томври с.г. е преназначен за директор със заповед на Борис Бумбаров 
– министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството20. 
Веднага Радослав Баев се включва в живота на любимото училище. 
Преподава дисциплините строителни машини и строителна механика, 
замества и отсъстващите учители по немски език. Скоро спокойствието 
и редовния ритъм в училището са нарушени.

През ноември 1945 г. новата власт го изненадва. В интерес на 
службата той е назначен за редовен преподавател по пътно и мостово 
строителство във Врачанското държавно средно техническо училище21. 
Веднага инж. Баев пише до Георги Драгнев, министър на обществените 
сгради, пътищата и благоустройството22.

В рапорта четем: 

Господин Министре, 

„Заповедта Ви под № 9920 от 15.ХІ.т.г. ме изненада. Трябва да 
съм се особено провинил кой знае в какъв смисъл, за да бъда преместен 
със понижение, аз който без един ден отпуск неуморно полагах грижи 
за подреждането на училището във всяко отношение при най-трудни 
условия. Тази заповед е за мен по-унизителна от тази под № 3066 от 
3.VІ.1944 год. за уволнението ми.

16 ДА–Шумен, ф. 105, оп. 1, а.е. 59, л. 1 (DA–Shumen, f.105, op. 1, a.e. 59, l. 3).
17 История на Шуменската окръжна организация на БКП 1892/1944. София, 1972, 

с. 442 (Istoriya na Shumenskata okruzhna organizatshiya na BKP 1892/1944. Sofia, s. 442).
18 Според данните от внучката му инж. Р. Баев е интерниран в Ивайловград 

(Южна България), а според нас остава в Шумен.
19 ДА–Шумен, ф. 105, оп. 1, а.е. 59, л. 11 (DA–Shumen, f.105, op. 1, a.e. 59, l. 11).
20 ДА–Шумен, ф. 105, оп. 1, а.е. 93, л. 132–138 (DA–Shumen, f.105, op. 1, a.e. 59, 

l. 132–138).
21 ДА–Шумен, ф. 105, оп. 1, а.е. 59, л. 44 (DA–Shumen, f.105, op. 1, a.e. 59, l. 44).
22 Драгнев е министър от 5 юли 1954 – 31 март 1946 г.

Познатият непознат: Радослав Баев (1888 – 1970)
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Възвръщане не желая.
Не ми е възможно да отида в Враца, защото ако отида сам, ще 

трябва да правя разходи за себе си, за семейството си в Шумен и за 
дъщеря си вече студентка в София; ако ли замина заедно със семей-
ството си, трябва да напусна собствената къща с приготвено гориво 
и зимовище, а да диря и дали ще намеря в непознатия град квартира.

По-смислено ще бъде, ако бъда преместен в София, гдето имам 
свое жилище.

Децата ни ще бъдат при родителите си, защото и синът ми ще 
постъпи след коледа в университета.

Ако е невъзможно да бъда преместен в София, то моля Г-не Ми-
нистре, да ми бъде приета оставката, като евентуално продължа 
тук лекторските си часове по строителни машини и немски език, за 
да не губят учениците”23.

Молбата на инж. Р. Баев е уважена и през учебната 1945/46 г. той 
е редовен преподавател в Държавното средно техническо училище 
„Христо Ботев” в София24. Умира на 6 февруари 1970 г. в София.

Така продължава да съществува и дава кадри създаденото от инж. 
Радослав Баев Техническо училище, а самият той да търси отговор на 
въпроса къде е допуснал грешка. Варианти за отговор много – в това да 
отдаде сили и време за откриване и първи стъпки на училище в едни от 
най-трудните за българската държава и общество години – 1943/1944; 
във възпитанието на сина си Васил и дъщеря си Милка, които и да имат 
различен житейски път към 1946 г. са студенти, избрали своята граж-
данска позиция. Варианти много, но отговор няма, защото училият в 
Германия и Австрия инж. Р. Баев попада под ударите на Наредбата–за-
кон за прочистване на учителския и преподавателския персонал в обра-
зователната система, когато само за година са уволнени и преместени 
1970 основни и 414 гимназиални учители и 35 инспектори, сменени са 
директорите на всичките 135 гимназии в България, от Университета са 
уволнени 50 преподаватели, от които 31 професори25. Или просто жиз-
неният му път попада под ударите на политическите страсти, в които 
човекът не значи нищо, дори той да жертва семейството си и собствени-
те си интереси, но да остане в училището, за да не „губят учениците”.

23 ДА–Шумен, ф. 105, оп. 1, а.е. 59, л. 46. (DA–Shumen, f.105, op. 1, a.e. 59, l. 46).
24 Авторката не разполага с повече данни за живота на инж. Радослав Баев. Той 

умира на 6 февруари 1970 г. в София.
25 Цураков, А. Правителствата, с. 261. (Tshurakov, A. Pravitelstvata, s. 261).

Росица Ангелова
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ХИМНЪТ ЗА ХРИСТОС В ПОСЛАНИЕТО  
НА СВ. АПОСТОЛ ПАВЕЛ ДО ФИЛИПЯНИ 2:5-11

Теодор Стойчев 

THE HYMN ABOUTH CHRIST  
IN ST. PAUL’S EPISTLE TO PHIL. 2:5-11 

Teodor Stoychev

The question of the Early Christian Hymns remains of present interest because of 
their pre-literary stage of formation. In the same time they, as well as the hymn discussed 
in the article, reflect important truths of the faith. Therefore the purpose of the study is to 
suggest a possible decision of the meaning contained in the hymn and to outline the borders 
of the meaning of the term “hymn”.

In this connection special attention is paid to the complex discussion connected with 
the definition of the genre characteristics of the hymn, as well as to discussible questions 
in the same hymn.

The contemporary results related with the genre defining of the hymn predominantly 
are limited to stylistic and linguistic criteria. Except these dominant criteria, the lithurgical 
context, introducing formulae, presence of high Christology and others are often under-
lined. Despite the widespread scientific consent the idea for impossibility of their applying 
equally to all hymns has become increasingly acceptable. In the last years more attention 
is paid to the so-called “prose-hymns” and the metrics as a characteristic hymnographic 
feature. The early Christian hymns obviously have adopted special features under the influ-
ence of the Jewish and Greek texts.

The basic theologian message is related with the person of Jesus Christ. He is repre-
sented in the hymn as God (“being in the form of God”), Who, because of the salvation of 
humanity, “took upon him the form of a servant”, i.e. has become a human. This is the main 
thesis of the text despite the different theological voices that are heard.

The hymn preserves its theologian importance just because it is one of the texts that 
speak about the divinity of the Savior. 

Увод
Понеже вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал Ии-

сус Христос, Който, бидейки в образ Божий, не счете за похищение да 
бъде равен Богу; но понизи Себе Си, като прие образ на раб и се упо-
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доби на човеци; и по вид се оказа като човек, смири Себе Си, бидейки 
послушен дори до смърт, и то смърт кръстна. Затова и Бог Го високо 
въздигна и Му даде име, което е по-горе от всяко име, та в името на 
Иисуса да преклони колене всичко небесно, земно и подземно, и всеки 
език да изповяда, че Иисус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

Значението на поставения за разглеждане откъс е безспорен за 
християнското богословие. Той задава ред въпроси, които от дистанци-
ята на времето са станали трудни за богословски оценки. Изрази, които 
изглеждат смислово ясни („Който бидейки в образ Божий”; „не счете за 
похищение да бъде равен Богу”) и са използвани като доказателство за 
божествеността на Спасителя, са тълкувани по начин, който приравня-
ва Иисус Христос до позицията на пратеник, казано най-общо. Следо-
вателно Фил. 2:5-11 е от тези текстове, които са в сърцето на аргумента 
за или против разбирането, че Иисус е Бог. Това е нестихваща диску-
сия, която видимо не е намерила обединяващо решение. Именно зато-
ва текстът е от толкова голямо значение, защото ни прави причастни 
към семантиката на ранните богословски формули. Химните, въпреки 
липсата на методологични стъпки за тяхното точно дефинирани, са на-
ситени с раннохристиянски формулировки, особено христологичните, 
което е и основание да се говори, че те имат и верови характер1.

Във връзка с така очертаната актуалност на проблема целта на 
изложението ще бъде да предложи не само възможно решение на сми-
съла, който съдържа химнът, но и да представи основните богословски 
профили. Същото се отнася и за дискурса, свързан с чертите, които оф-
ормят значението на понятието химн.

Поради това ще бъде обърнато внимание на смисловата граница 
на понятието химн както в областта на старозаветната наука, така и в 
новозаветните изследвания. След това ще се пристъпи към тълкувание-
то на самия химн.

1. Жанрово определяне на „химна”
Текстът, който ще бъде разгледан, е в поетична форма и предста-

вя висока христология2 и сотириология в богословието на св. апостол 
Павел. Откъсът се приема от повечето изследователи като химн, което 

1 Schille, G. Früchristliche Hymnen. Berlin, 1962, S. 20.
2 Под висока христология съвременните библеисти разбират учение за Иисус 

Христос, което Го представя като Бог или небесно, предсъществуващо същество. 
Brown, R. An Introduction to New Testament Christology. New York, 1994, p. 4.

Теодор Стойчев
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го прави изключително важен, защото ни потапя в най-ранен етап от 
живота на Църквата. Вероятно апостолът на народите го е приел3 скоро 
след своето обръщане към християнската вяра, което предполага, че 
християните във Филипи са били запознати с написаното до тях.

Трябва да бъде отделено кратко внимание на жанровото дефини-
ране на химна. Тук изследователите са изправени пред проблеми, които 
са актуални по няколко причини: 1/ Липсата на достатъчно информа-
ция за раннохристиянските богослужения и техните химни. В повечето 
случаи тези текстове са части от пасажи, които, изглежда, имат друго 
съдържания и цели от тези, които химнът презследва. 2/ Употребата на 
ὕμνος, ὑμνεῖν κτλ в древните текстове и в повечето съвременни книги, 
които изследват фрагменти, които могат да бъдат наречени химни, не 
хвърля светлина върху класификацията на раннохристиянските песно-
пения. Ὕμνος κτλ е използван в древните писания за много видове тек-
стове, които не могат да бъдат обобщени от един общ жанр (Gattung)4. 
3/ Авторите на различните книги използват техни собствени дефини-
ции на жанра. Някой от тях употребяват термина „химн” в смисъл на 
„песен” или „поетичен текст” изобщо. От една страна, почти винаги 
съществува несъответствие между дадена дефиниция и изброените 
черти на химните, от друга страна, съществуват много сборници с тек-
стове, които са определяни като химни5. Това са някои от проблемите, 
свързани с жанровото определяне на конкретен текст6. 

3 Въпреки че на страниците на Новия Завет се говори за псалми, славословия и 
песни духовни (Еф. 5:19; Ко. 3:16), в него не се съдържат сборници с химни, каквито 
имаме в старозаветния Псалтир, кумранските „Благодарствени химни” (1QH) или фа-
рисейските „Псалми Соломонови”. Християнските химни от 1.в. често са били част 
от писанията на други жанрове (Евангелия, писма и др.). Понякога новозаветните 
химни са явно различими, какъвто е примерът с небесните песни в Откр. 4:8, 10-11; 
5:9. Химните в повествованието за детството на Господ Иисус Христос в Лука, въпре-
ки че не са наречени химни, се открояват от останалите като пророчество и прослава. 
Прологът на Йоан също привлича вниманието на изследователите. Трябва да бъде 
казано, че е твърде сложен въпросът, доколко въобще в един текст съществува химн. 
Това се дължи на липсата на контекстуална категоричност, че в текста е въведен химн, 
както и на липсата на преход към подобна текстова единица. Именно затова са създа-
дени различни критерии, с помощта на които да бъде припознат определен текст като 
химн, но те не помагат категорично да се определи съответният жанр.

4 Kennel, G. Früchristliche Hymnen? Gattungskritische Studien zu Frage nach den 
Lidern der frühen Christenheit. München, 1995, S. 283.

5 Това до някаква степен се дължи на факта, че през различните епохи понятия-
та „поезия” и „проза” са разбирани по различен начин. Karris, R. A Symphony of New 
Testament Hymns. Liturgical Press, 1996, p. 13. 

6 Гунтер Кенел подчертава липсата на консенсус между различните изследва-
ния, свързани с проблема, така: „По този начин, тези книги реално не помагат за до-

Химнът за Христос в посланието на Св. апостол Павел до филипяни 2:5-11
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Изследователите са в търсене на ясен метод, когато става въпрос 
за новозаветните химни (не за старозаветните жанрове, въпреки че и 
при тях липсва единодушие), с помощта на който да се определи дали 
даден текст е химн или поезия7. Освен това те трябва да вземат под вни-
мание, кои текстуални черти конституират „жанр”, което се оказва не 
по-лесна задача8. Професор Шиваров гледа на жанра „като на структура 
на езиковия, най вече изкусен начин на израз, която структура предста-
влява определено за времето и заобикалящия свят средство. На жанра 
са присъщи устойчивост, постоянство, повторяемост, без при това той 
да е законсервиран”9. 

пълнителното наше познание на раннохристиянските химни като „жанр” („Gattung“). 
Kennel, G. Op. cit., S. 284. Готфрид Шиле също споделя, че е относително трудно 
да се определи жанрово историческата гледна точка в раннохристиянската сфера (… 
weil der gattungsgeschichtliche Gesichtspunkt im urchristlichen Bereich relative schwer 
zu klären ist) именно поради липсата на ясни критерии. Той има предвид жанрово-
то дефиниране на новозаветните текстове. Schille, G. Op. cit., S. 11. Последният из-
тъква основно четири причини: 1/ Незначителността на съществуващия материал; 2/ 
Химните от този период всеки път трябва да бъдат открити от литературни цитати, 
поради което изследванията, свързани с раннохристиянските жанрове, постоянно 
имат работа с второстепенни продукти; 3/ Той счита за основен проблем също липса-
та на достатъчно познание на раннохристиянските празници; 4/ Накрая, изследвани-
ята на жанровете трябва да изходят от относително безплодните коловози на старите 
постановки на въпроса, поради което резултатът винаги трябва да бъде търсен в без-
изходни направления (wonach Resultate immer nur in festliegenden Richtungen gesucht 
werden dürfen). Ibid. 

7 Майкъл Пепард пише в тази връзка следното: „Не се е появил още метод, 
който да идентифицира поезията и химните в Новия Завет и който би могъл да бъде 
определен за научен. Под „научен” аз разбирам основно тип на изследване, чиито ре-
зултати са повторяеми (repeatable), когато са прилагани от различни хора към различ-
ни текстове”. Peppard, M. ‘Poetry’, ‘Hymn’ and ‘Tradition Material’ in New Testament 
Epistles or How to do Things with Indentations. JSNT, Vol. 30, Issue 3, 2008, p. 323. 
Същият пише, че такъв метод съществува при определяне на текстуалните жанрове и 
форми в литературата от Кумран. Ibid.

8 Проф. Николай Шиваров също признава липсата на обща дефиниция на 
понятието „жанр”: „Понятието „жанр” е чест предмет на дискусии и понякога из-
глежда, като че ли няма критерий да се определи, какво следва да се разбира под 
него, за разлика от мотивите, чисто стилно-метрическите особености и други от-
делни признаци, които може да бъдат общи за текстове с твърде различен жанр. 
Самият термин „жанр”се употребява най-малко в два различни смисъла”. Шиваров, 
Н. Литературните жанрове в Стария Завет. ГДА, С., 1976, 50–51 (Shivarov, N. 
Literaturnite zhanrove v Stariya Zavet. GDA, S., 1976, 50–51). 

9 Пак там, с. 52. Х. Гункел пише, че жанровете на ранните писания трябва да 
бъдат обособени чрез разнообразните житейски събития, от които те са развити. 
Gunkel, H. Introduction to Psalm. The Genres of the Religious Lyric of Israel. Georgia, 

Теодор Стойчев
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Според софийския професор химнът е свързан преди всичко с 
прославянето на Бога (к.м.) и затова трябва да бъде отнесен към кул-
товите песни10. Характерни негови черти са: 1/ Призоваване да се въз-
хвали Бога; 2/ Главна част, която се въвежда с „ки” (понеже) и в която 
преобладават причастия или относителни изречения. В тази част се оп-
исват качествата и делата на Бога11. Следователно според него химнът 
е един от песенните жанрове (к.м.), който от своя страна е разделен 
на подвидове: песни за възшествието на трона, псалми за прослава на 
Твореца, Сионски песни и поклоннически12. 

Херман Гункел, който дава силен тласък на изследванията, пос-
ветени на жанровете, приема, че няма жанрово съвпадение между 
Псалмите13, поради което ги разделя на четири основни жанрови гру-
пи: „химн”, „комунално оплаквателна песен” (communal complaint 
song), „оплаквателнa” (complaint) и „благодарствена песен” (song of 
thanksgiving)14. Приносът на Гункел е в поставянето на жанра в култов 
контекст (Sitz im Leben), който за него е от особено значение. 

Клаус Вестерман, който отправя някои критики към Гункел, пред-
почита определението „псалм на прославата” (psalm of praise) пред 
„химн”. Същият разграничава „дескриптивна прослава” и „наративна 
прослава”, отнасяйки първото определение към повечето от пасажите, 

1998, p. 7. Същият подчертава, че можем да говорим за жанр, когато срещнем много 
специфични, точно установени условия: 1/ човек може да събере заедно само тези по-
еми, които като група принадлежат към специфично обстоятелство в богослужението 
(belong to a specific occasion in the worship service); 2/ наличието на общи мисли и на-
строения (те се дължат на тяхната обща житейска ситуация: Sitz im Leben); 3/ всички 
части, които принадлежат към определен жанр, трябва наистина да бъдат обединени 
от техния „общ език, свързан с формата” (… be associated relatively clearly by their 
common “language related to the form”). Ibid., p. 16.

10 Той разделя култовите песни на хвалебни, просителни и благодарствени. 
Шиваров, Н. Цит. съч., с. 128, 129 (Shivarov, N. Tsit. sach., s. 128, 129).

11 Пак там, с. 129.
12 Пак там.
13 Същият пише, че няма вътрешно свързващ принцип за Псалмите, който да е 

предаден за цялото. Именно затова той пише, че никой отделен Псалм не съвпада със 
съседния. Gunkel, H. Op. cit., p. 2. Въпреки това той си поставя задачата да преоткрие 
връзките между отделните Псалми с помощта на жанрови критерии и тъждество на 
мотивите. Ibid., p. 3. 

14 Ibid., p. 19. Гункел пише, че химнографски части могат да бъдат открити и в 
други песни: лични оплаквателни песни, комунални оплаквателни песни, в лични бла-
годарствени песни и някои наративни текстове. Ibid., pp. 22–23.Той различава и т.нaр. 
второстепенни или маловажни жанрове: песни на възшествието на трона, поклонниче-
ски, песни на победата, благодарствени песни на Израил (комунални). Ibid., pp. 222–250.
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които Гункел определя като „химни”, а второто към тези пасажи, които 
са поставени от Гункел в категорията „благодарствена песен”. Вестер-
ман посвещава специално внимание не само на благодарственaта кате-
гория псалма (‘thanksgiving’ category of psalm), но също на феномена на 
благодарението, намирайки накрая в него екзистенциално схващане, в 
което човек осъзнава своята нужда от Бога15. Изглежда вероятно, пише 
Джак Сандерс, че жанрът на благодарствения псалм (или „наративна 
прослава”) е толкова тясно свързан с жанра „химн”, че те понякога не 
могат да бъдат отделени. Именно той е, към който повечето дискутира-
ни новозаветни пасажи принадлежат16.

Г. Шиле, който отъждествява омологията с химна, подчертава ня-
кои характеристики, които позволяват текст да бъде приет за химн. Ако 
химнът е песен на общината той съдържа „ние”, „той” и в редки слу-
чаи „аз” форма. Химнографският цитат съдържа общи формални чер-
ти. Става въпрос за употребата на причастни и относителни изречения, 
правилна размяна на редовете (regelmässig Zeilenwechsel), която чес-
то преминава в Parallelismus membrorum. Химнът притежава отчасти 
свой собствен език, специфични понятия и утвърдени словосъчетания. 
Езикът и мотивът произхождат от по-стара химнографска литургична 
традиция. Следователно е от значение да се проследи литургичният 
контекст, в който се е появил химнът17. 

Според Райнхард Дайхгребер съществуват три ранни форми на 
човешка реч със и за Бога: възхвала, молба и благодарност (Lobpreis, 
Bitte und Dank)18. Вътрешната връзка между тези три основни речеви 
форми не може да се отрече, въпреки че техните отлики са признати19. 
Благодарението и химнът20 се различават по форма на изложение. Бла-
годарението принципно е в „аз-ти” форма, докато химнът може да е 
също в „аз-той” форма като „аз” в повечето случаи отстъпва напълно 
пред „той” формата. Природата на химна се отличава по това, че е съ-

15 Тезата на Вестерман е изложена според Джак Сандерс. Sanders, J. The New 
Testament Christological Hymns. Their Historical Religious Background. Cambridge, 
1971, p. 2.

16 Ibid., p. 3.
17 Schille, G. Op. cit., S. 19–20.
18 Deichgräber, R. Gotteshymnus und Christushymnus in der Frühen Christenheit. 

Göttingen, 1967, S. 21.
19 Ibid., S. 22.
20 Клаус Венгст избягва употребата на термина „химн”, защото според него 

жанровите белези на химна се удостоверяват добре в Benedictus и Magnificat, но не и 
в христологичните части на традицията. Wengst, K. Op. cit., S. 12.
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средоточен върху личността на този, за когото той е предназначен. Това 
донякъде позволява да се говори, че химнът възхвалява, възвеличава 
делата и отличителните качества на Бога21, което явно се припокрива с 
възгледа на проф. Шиваров. 

Във връзка с написаното химнът не трябва напълно да бъде от-
делен от молитвата, още повече, че той може да е също в „ти-стил”. 
В този случай говорим за боготворене (Anbetung). Химнът, който е в 
“той-стил”, предполага освен обичта към Възхваления винаги събра-
ние, пред което звучи хвалебствена песен. При химна, който е в “ти-
стил”, молещият се е насочен само към Обоготворения. Следовател-
но ние можем да правим разлика между прокламаторни и молитвени 
химни (proklamatorischen und anbetenden Hymnen)22. Химнът, който 

21 Deichgräber, R. Op. cit., S. 22. Според К. Бергер строежът на гръцките химни 
се отличава със следните характеристики: а/ името на божеството; б/ въведението 
може също да е себеподкана за пеене („аз ще пея”), както е в старозаветните псал-
ми; в/ описана е физиката на бога; г/ делата на бога са разказани в анафористично 
„ти-обръщение” (In anaphorischer Du-Anrede) и са описани неговите настоящи дела; 
д/ в аретологията се намират подчинени изречения, въведени със „защото, понеже” 
(denn), както и относителни изречение и съобщение за цел, въведени „с това, за да” 
(damit); е/ като въведение може да стои обръщение за идването на божеството; ж/ в 
края на химна обикновено е молитва, която често е въведена с „и сега/сега…” (und 
nun/jetzt…). Berger, K. Formen und Gattungen im Neuen Testament. Tübingen, 2005, S. 
298. Според Бергер съществува аналог със старозаветните химни в следните елемен-
ти: б, д, е (т.нар. понеже изречения). Това построение се среща в Новия Завет един-
ствено в Деян. 4:24б-30 и отчасти в молитвата „Отче наш“ (Мат. 6:9-13; Лука 11:2-4). 
В Деян. 4:29 трябва да се вземе под внимание преходът към молитвата („и сега”), 
който така отговаря на езическите химни. Новозаветни текстове, които съдържат осо-
бени доксологични и христологични химнографски елементи, са: а/ изброяване атри-
бутите на Бога (Откр. 11:17а); б/ описание на произхода на Обещания от Бога („образ 
Божий” в Кол. 1:15; Евр. 1:3), в/ изброяване делата на Бога (Евр.1:3). Това не е типич-
но обаче само за химните (Деян. 14:15б-17; Откр. 17:24, 26, 28-31); г/ формулировки 
като „(понеже) от Него” „(denn) aus dir” 1Кор.8:6, Рим. 11:36; д/ „всички” – предика-
ти в Йо. 1:3,7,9; Деян. 4:24б; Фил. 2:10; Кол. 1:15 и др.; е/ Обещаният като Начало, 
Предводител, Първият: Йо. 1:1, Кол. 1:15,18; ж/ творческа сила и световно господ-
ство: Деян. 4:24, Йо. 1:3, 10, Кол. 1:15-17 и др. з/ семантика: спасяване и Спасител, 
светлина, предаване, спасение и освобождаване (Retten, und Retter, Licht, Geben, 
Erlösen und Befreien); и/ аретология в аз-стил: Откр. 1:17, 18; Откр. 21:6. Всички тези 
елементи имат аналог в езическите химни. Отчасти тук се пресичат старозаветната и 
елинистично-езическата предистория на новозаветния текст (Berger, K. Ibid., S. 299). 

22 Deichgräber, R. Op. cit., S. 23. Крюземан, разсъждавайки върху жанровете на 
старозаветните химни, пише за Danklied eines Einzelnen. Според него характерно за тази 
форма на химн е наличието на две различни езикови посоки (Sprechrichtungen) – едната е 
насочена директно към Яхве „Ти-стил”, а другата към форум от слушатели (Hörerforum), 
която в „Той-стил” разказва за делата на Яхве. Вж. Kennel, G. Op. cit., S. 17. 
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е в „той-стил”, е на прага между молитвата и благовестие (Gebet und 
Verkündigung), докато този в „ти-стил” е по-близко до чистата молитва 
(reines Gebet). Химнът може да се яви като самостоятелен откъс. В съ-
щото време ние познаваме хвалебственото дело като част от молитва. 
Всичко това означава, че различните речеви форми към Бога се пред-
полагат и е трудно да се прави ясно разграничение между химните и 
молитвите.

Райнхард Дайхгребер също така обръща внимание на факта, че 
съществуват хвалебствени текстове, които носят прозаичен характер, 
което позволява да се говори за прозаични химни23, обстоятелство, на 
което ще бъде обърнато внимание. Трябва да се вземе предвид, че не 
всеки прозаичен текст, който говори за делата на Бога, трябва да бъде 
приет като химн. 

Гореочертаната теза на Дайхгребер за наличието на оповестяващи, 
възвестяващи химни намира развитие в изследването на Матю Гордли 
„Teaching through Song in Antiquity”. Той обръща внимание на поучи-
телната особеност на някои от песнопенията и във връзка с това говори 
за „дидактично песнопение” (didactic hymnody). Под това определение 
той разбира: „Дидактични химни, молитви и религиозна поезия са тези 
композиции, които използват стилистичните и/или формални практики 
на прослава и молитва, но чиято основна цел била да предадат урок, 
идея или богословска истина на определена аудитория”24. Направеното 

23 Deichgräber, R. Op. cit., S. 23.
24 Gordley, M. Teaching through Song in Antiquity. Tübingen, 2011, p. 5. Същият 

избягва термина „псалмопение” (psalmody), защото той се ограничава до еврейски и 
християнски композиции. От друга страна, терминът „дидактична поезия” се отнася 
до феномен, който е тясно свързан с гръко-римските традиции. Също така сферата на 
дидактичната поезия надхвърля религиозната рамка, която основно занимава Годли. 
Въпреки че и избраното от автора понятие е обширно, то включва определен брой 
религиозни традиции: еврейски, християнски, гръцки и римски. Във връзка с това 
„най-широката дефиниция на химн …е тази, която се отнася до всяка композиция в 
чест на богове.” Ibid., p. 6. Избраното от него определение е съобразено с целта на 
изследването, а не дефинира песенното многообразие. Неговото изследване е огра-
ничено единствено до религиозната поезия и песенни композиции, които имат ди-
дактични цели. Те включват: псалми, молитви, поеми, песни и химни. Религиозната 
поезия, на която той обръща внимание, понякога включва текстове, които технически 
не са химни. Въпреки че е възможно религиозната поезия да не бъде предадена във 
формата на химн или молитва, тя често се възползва от традициите на молитвата и 
прославата, за да предаде своето послание. Такъв пример е Пс. Сол. 10. Въпреки че 
формално не е химн, текстът включва определен брой песенни белези от гледна точка 
на стила и съдържанието. Ibid.
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пояснение още веднъж разкрива съдържателната наситеност на химна. 
Той не трябва винаги да се ограничава до възхвала или моление, но чес-
то носи поучителна насоченост, която е от особена важност за нашето 
изследване.

Крол се опитал да раздели химните от молитвите и вероизповеди-
те. Въпреки че химните и молитвите носят белезите на благодарение и 
молба, той определя химните като по-емоционално и по-тържествено 
конструирани от молитвите25. Според Райнхард Дайхгребер това, което 
отличава христологичните химни от прецизно формулиращите вероиз-
поведни формулировки и сбитите акламаторни вероизповеди, е плеро-
фориата и недвусмислено поетичната форма на последните.26 Това не 
означава, че един химн не съдържа вероизповедно послание: тяхната 
форма е своеобразна27. Също трябва да бъдат взети под внимание рит-
мичния стил на текста, наличието на въведителна формула, поставяне-
то на пасажите в култова среда и започването на химна с относително 
местоимение, въпреки че тези специфики не трябва да бъдат абсолю-
тизирани. 

Въпреки голямото разнообразие от критерии, днес се открояват 
два основни критерия: 1/ стилистичен критерий – наличието на рит-
мика, когато пасажите са четени на глас, присъствието на parallelismus 
membrorum (подредба по двустишие), стихотворна стъпка, реторични 
способи (аллитерация, хиазъм и антитеза). 2/ лингвистичен критерий – 
необичайна лексика (особенно употребата на богословски термини), 
която е различна от контекста28. Тези последни черти са от значение 

25 Sanders, J. Оp. cit., p. 2. Райнхард Дайхгребер също настоява, че не трябва да 
се смесват химните за Христос с формулировките на благовестието, изповеданията и 
вероизповедите (Christushymnen, Homologien und Bekenntnissen). Вж. повече за раз-
ликите у: Deichgräber, R. Op. cit., 106–117.

26 Ibid., S. 117. Същият автор определя също вероизподните формулировки като 
Nüchternheit (разсъдливост, умереност). Ibid., S. 113. Съществува съгласие, че трябва 
да разбираме под „формулировки” такива изречения и обрати, които имат устойчива 
форма и твърд речников състав, чийто произход произлиза от нуждите на общината и 
затова постоянно са използвани в нея. В този смисъл формулировките имат също Sitz 
im Leben. Wengst, K. Op. cit., S. 11. 

27 Ралф Мартин допуска частично съвпадане между химна и вероизповедта. 
След нужното внимание, което отдава на 1 Тим. 3:16 (определян от него като химн ), 
същият пише: „В този момент химните и вероизповедите се срещат и отчасти съвпа-
дат”. Martin, R. Worship in the early Christianity. London, 2001, p. 53.

28 Този консенсус е отразен от Peter T. O’Brien: O’Brien, P. The Epistle to the 
Philippians. A Commentary on the Greek Text. The Paternoster Press, 1991, pp. 188–189. Р. 
Браун изразява принципно същите критерии с малки нюанси. Той изтъква следните: 1/ 
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дотолкова, доколкото могат да бъдат многократно идентифицирани от 
различни читатели29, въпреки че те не са отличими във всички разглеж-
дани откъси, както ще стане ясно.

Богослужебни обстоятелства: предполагаем кръщелен контекст при Еф. 5:14, както 
и химните в 1 Петр. 2/ Въведителни формули, например „затова е казано” в Еф. 5:14; 
в случаите с христологичните формули, въведени с относително местоимение „Който” 
(Фил. 2:6; Кол. 1:15). 3/ Ритмичен стил, паралелни конструкции, строфи с еднаква дъл-
жина. Например случаят със серията от шест пасивни аориста в 1 Тим. 3:16; паралелно 
описани на Божия Син в Кол. 1:15-16 и 1:18б-19. Това е неритмична поезия; освен това, 
пише Браун, някои предпочитат да говорят за прозаичен химн. 4/ Наличието на различ-
на лексика, за разлика от специфичната за автора. Този критерий според римокатоли-
ческия богослов е приложим само в случай, че авторът на писмото не е съчинил сам 
химна. Освен това е възможно да има разлика в стила, например отсъствието на съюз. 
5/ Присъствието на висока христология. Въпреки че това строго казано не е критерий, 
пише Браун, той често е характерен за химните. Христологични текстове с висока хрис-
тология са: Йо. 1:1, където се говори за Логоса като Бог; Кол. 1:16, където четем, че чрез 
Сина Божий е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята, видимо и невидимо, 
както и Фил. 2:9 „Затова и Бог Го въздигна и му даде име, което е по-горе от всяко друго 
име”. Браун, Р. Введение в Новый Завет. Том II, Москва, 2007, 87–88 (Braun, R. Vvedenie 
v Novyy Zavet. Tom II, 2007, 87–88). Тези критерии понасят критики, на които ще бъде 
обърнато внимание. Самия Браун признава, че прилагането на тези критерии е трудно, 
поради което науката е неточна при откриване на химните. Трудно е, пише Браун, да се 
установи къде свършват, каква е тяхната композиция и кои редове са оригинални. С пра-
во установява Браун, че също е трудно да бъде направена разлика между химни, вероиз-
поведни формулировки и доксология. Пак там, с. 88. На същата страница американски-
ят католически библеист посочва химните, които са признати от повечето съвременни 
библеисти като такива. Ралф Мартин подчертава, че няма метрични стандарти в тази 
епоха. Метричните стихове се появяват по-късно и едва през трети век имаме примери 
на анапестна стъпка и музикална нотация. Критериите, които са налични по времето 
на св. Игнатий Богосносец, според Мартин са стилистични, от които най-очевидните 
са: известна ритмичност, забележима, когато пасажът е четен гласно, съответствие меж-
ду думи и изрази, които са поставени в изреченията в очевидно внимателно подбрано 
място, невинаги ad sensum; употребата на parallelismus membrorum (т.е. подреждане в 
куплети); и следи от недоразвита метричност и прилагането на реторични средства като: 
homoeoteleuton, алитерация, антитеза и хиазъм. Martin, R. Carmen Christi. Philippians 
2:5-11 in Recent Interpretation and in the Setting of Early Christian Worship. Michigan, 1983, 
p. 12, 13. Иначе Ралф Мартин изразява съгласие с О`Браян относно критериите, които са 
типични при определяне на новозаветните химни. Ibid., p. 18, 19. 

29 Peppard, M. Op. cit., p. 324. Райнхард Дайхребер също подчертава, че е въз-
можно въведителните части да бъдат изпуснати. Затова той допуска, че химните мо-
гат да бъдат мислени и без тях. Deichgräber, R. Op. cit., S.119. Въпреки сложността 
на въпроса точно да се дефинират границите на поезията и прозата в разглеждания от 
нас период, остава доминиращото съгласие, че поезията се отличава от поезията по 
своята наситена образност, типично очертана ритмика, паралелизъм (1Кор. 13:1-3), 
който е характерен и за старозаветната поезия. Bailey, J., Broek, L. Literary Forms in 
the New Testament. A Handbook. Kentucky, 1992, pp. 76–79. 
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Изложените критерии, за съжаление, не могат да бъдат отнесени 
към всички текстове, които изследователите дефинират като химн, за 
което ще стане въпрос по-нататък. Ф. Крюземан твърди, че в превода 
на LXX ὕμνος се отнася общо към групата на хвалебствените песни 
(Lobgesänge), както и към определени псалми30. Г. Делинг констатира, 
че съответният глагол е използван в смисъл на прослава (Lobpreisens) и 
има отношение към култа31 Затова в много от случаите може да се забе-
лежи, че преводачът е получил свобода в употребата на понятието, по-
ради което не се бои в заглавията на псалмите да обозначи също погре-
бална песен и молитвен псалом (Пс. 7, 55, 56 и.т.). Следователно, става 
въпрос за събирателно понятие, което според съвременното разбиране 
включва различни жанрове. „Химнът” в превода на LXX е употребен 
като обозначаване на текстове, които са сходни с понятията αἴνεσις, 
ἐξομόγησις, εὑλογία, ψαλμός, ᾠδή заедно с глаголите, които се отнасят 
към тях. Междузаветната литература, както и авторите от елинистич-
ния юдаизъм продължават тази употреба. При Йосиф Флавий понятие-
то „химн” също е събирателно понятие за поетични текстове на Стария 
Завет без да има предвид определен жанр 32. Филон Александрийски 
често употребява ὕμνος като обозначение за Псалмите на Стария Завет, 
което означава, че той има предвид не само Псалмите за прослава, но 
всички други жанрове на Псалмите33. Малкото новозаветни текстове 
(Кол. 3:16, Еф. 5:8, Марк. 14:26, Деян. 16:25, Евр, 2:12)34, както и хрис-
тиянската литература от I – II в., в които срещаме разглежданото поня-
тие и съответния глагол, не ни позволяват да направим ясно жанрово 
разграничение между ὕμνος, ᾠδή и ψαλμός, въпреки че са възможните 
смислови нюанси, които понятията да са поели. Заменяемостта на ду-
мите се открива и в неканоничната литература, където „химн” може да 
бъде заменен от ᾆσμα, εὐλογία и εὐχαριστία35.

В областта на новозаветните изследвания се появиха брой обо-
сновки за това, кои текстове могат да бъдат мислени като химни или по-

30 Kennel, G. Op. cit., S. 8.
31 Ibid.
32 Kennel, G. Op. cit., S. 8.
33 Липсата на жанрова конкретика при употребата на понятието „химн” откри-

ваме и в Псалми Соломонови. Ibid., S. 9.
34 Общопризнати химни са: Magnificat (Лука 1:46-55), Benedictus (Лука 1:68-

79), Gloria (Лука 2:14), Nunc dimittis (Лука 2:29-32) и някои химни в Откровение (4:8-
11; 5:9-14; 19:1, 7:10-12).

35 Ясно разграничение на понятията „химн” и „псалм” срещаме при Ориген и 
Йероним. Ibid., S. 10.
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езия. Има такива критерии, които са дискусионни, защото са приложи-
ми към различни видове текстове: паралелизъм, необикновена лексика, 
фигуративен език, богословски и христологични концепции, както и 
внимателно построен пасаж. Има и други, които са общопризнати като 
надеждни критерии: ритмичен стил, въведителна формула, поставяне-
то на пасажа в култов контекст и започването на химна с относително 
местоимение36. 

Съществуват обаче проблеми дори при т. нар. общо признати кри-
терии. Ритмичният стил е спорен критерий по две основни причини. 
Първо, нито един източник от ранното християнство не приема опреде-
лените откъси като химн или поема. Следователно, ако местните гръко-
говорящи не са разграничавали по ритмичен критерий отделните части 
на текста, едва ли това е възможно да бъде постигнато от съвременните 
изследователи37. Освен това древните и съвременни оратори признават 
природата на проза с ритъм в текстовете38. Ритъмът сам по себе си не 
свидетелства на читателя или слушателя за поезия, а за добре оформен 
език. Същото може да се каже дори за паралелизма, който иначе е из-
ключително характерен за старозаветната поезия:39 тя съдържа голяма 
степен на повторяемост. Паралелизмът често присъства в поезията, но 
също е и лингвистичен орнамент, който понякога се ползва в прозата. 
Затова паралелизмът сам по себе си не е достатъчен критерий за дефи-
ниране на поезията. Въпреки това ако има висока честота на паралелни 
редове, може с по-голяма степен на сигурност да се твърди, че става 
въпрос за поетичен пасаж40. Също така нито въведителните формули, 
нито култовият контекст могат да бъдат признати за безспорни крите-

36 Peppard, M. Op. cit., p. 324.
37 Ibid., p. 324.
38 Ibid.
39 Р. О. Якобсон нарича паралелизма „фундаментален въпрос на поезията”. 

Цитирано по: Десницкий, А. Поэтика библейского параллелизма. Москва, 2007, с. 42 
(Desnitskiy, A. Poetika bibleyskogo parallelizma. Moskva, 2007, s. 7). Самият Десницки 
в съгласие други изследователи признава, че не съществуват формални признаци, 
които да се срещат в поетическите текстове, но липсват в прозаическите. Пак там, с. 
44 (Pak tam, s. 44).

40 Лонгман III., Дилард, Р. Б. Литературни аспекти на Стария Завет. https://
absinthedu.wordpress.com/2009/12/24/iot3a/ (б.с.). (Longman III., Dilard, R. B. 
Literaturni aspekti na Stariya Zavet.) Паралелните редове не са напълно идентични; 
те са сходни и все пак различаващи се. Следователно, паралелизмът не е начин, чрез 
който човек казва едно нещо с различни думи. Различните думи от втората част на 
паралелизма продължават смисъла от първата част по някакъв значим начин. Пак там 
(Pak tam).
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рии, защото има случаи, в които признати раннохристиянски химни не 
са въведени с типични формули, нито имат култов контекст. Същото 
може да бъде казано за употребата на относително местоимение. Това 
е основание за Пепард да приеме, че методът не представя резултати, 
които да са повторими от различни читатели41. Именно затова той счи-
та, че текстът трябва да бъде разбиран в неговия древен контекст като 
„проза химн” (prose hymn) или „хвалебствена проза” (prosa encomium) 
в жанра на епидеиктичната реторика (epideictic rhetoric), безспорно по-
знат по времето на св. апостол Павел. Единственото, което според него 
отличава поезията от прозата, е метриката (speech possessing meter)42. 
Явно за елинистичния период е била свойствена литературната про-
зрачност и взаимопроникване43. Въпреки тенденциите поезията и про-
зата да бъдат разграничавани поради по-високата склонност на пое-
зията към формализъм и по-голямата възможност за прозата да улавя 
актуална проблематика, това е само по принцип44. В редица случаи по-
езията се прозаизира (мимовете на Теокрит и Херондас), а прозата се 
реторизира и формализира45. Направеното изложение свидетелства за 
сложността на проблема и липсата на консенсус по отношение на стро-
гите критерии, с които бихме определили жанрово химните.

Възможно е ранната Църква да е създала успоредно с Давидови-
те псалми и свои собствени, които наподобяват по форма, структура и 
отчасти съдържание псалмите на светия цар46. Това мнение намира по-
твърждение в Еф. 5:18, 19 и Кол. 3:16, където се говори за възпяване на 
Господа. Вероятно Църквата остава близко до старозаветната еврейска 

41 Peppard, M. Op. cit., p. 326. 
42 Цитат от Еvagoras на Isocrates може да бъде разгледан като представително 

мнение на древните оратори относно някои разлики между поезия и проза: „(поетите) 
съставяли всичко с метрика и ритъм; (авторите на проза) не участвали в тези неща, 
които имали толкова голямо място, така че те убеждавали своите слушатели с тяхна 
изтънчена ритмика и симетрия, дори ако стилът и аргументите да са не изящни.” 
Цитирано според: Ibid., p. 328. 

43 Богдан Богданов пише за елинистичния период: „в домена на масовата ели-
нистическа литература жанровете са били силно проницаеми един за друг, свързвали 
са се дори поезия и проза — такъв е случаят с Мениповата сатира”. Богданов, Б. 
Старогръцката литература. Исторически особености и жанрово многообразие. 
София, 2006, с. 63 (Bogdanov, B. Starogruzkata literatura. Istorisheski osobenosti i zhan-
rovo mnogoobrazie. Sofia, 2006, s. 63).

44 Пак там, с. 64 (Pak tam, s. 64).
45 Пак там (Pak tam).
46 Nikolakopoulos, K. Die „unbekannten” Hymnen des Neuen Testaments. Die or-

thodoxe Hermeneutik und die historisch-kritische Methode. Auchen, 2000, S. 66.
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традиция47, което не означава, че в различните христологични химни 
не са възможни влияния, които да произхождат от гръко-римската тра-
диция48. 

Във връзка с разграничаването, което св. апостол Павел дава на 
понятията химн, псалм и духовни песни (Еф. 5:19) и тяхното значе-
ние, интересът от страна на някои изследователи продължава49. Поради 
тяхната употреба в Новия Завет се предполага, че те са вече познати и 
установени в ранната община50. Въпреки това дискусията за тяхното 
значение продължава: синоними ли са51, или носят собствен, понякога 
не толкова различим смисъл52. Може да се предположи, че химните в 
ранната Църква получават по-разширено идейно съдържание, откол-
кото псалмите – скъсвайки своята връзка със Стария Завет – и са на-
сочени най-вече към основни истини на християнската вяра53. Христи-
янският химн има за своя същност основния елемент на вярата, която 

47 Вж. още: Hengel, M. Between Jesus and Paul. London, 1997, p. 78, 79, 81.
48 Matthew Gordley признава, че в Кол. 1: 15-17 са налични сходства с еврейския 

начин на възхвала на Бога, но в същото време той вижда гръко-римско идейно влияние 
както и стилистични сходства с елинската традиция. Gordley, М. The Collosian Hymn 
in Context. Tübingen, 2007, S. 2. Ралф Мартин също подчертава с основание, че е напъл-
но възможно гръко-езичните християни да са понесли влияние от страна на гръцките 
химни, които са били пети на гръцките божества. Martin, R. Carmen Christi, p. 18. 

49 („но се изпълняйте с Дух, като се назидавате сами с псалми и славословия и 
песни духовни, пеейки и възпявайки Господа в сърцата си” (Ефес. 5:18-19) (λαλοῦντες 
ἑαυτοῖς [ἐν] ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ 
ὑμῶν τῷ κυρίῳ); „Словото Христово да се вселява у вас изобилно с всяка премъдрост; 
учете се и се вразумявайте един с друг псалми, славословия и духовни песни, като с 
благодарност възпявате Господа в сърцата си” (Кол. 3:16) (ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοι-
κείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς καὶ 
ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ἐν χάριτι ᾄδοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ).

50 Nikolakopoulos, K. Op. cit., S. 58.
51 Според Джак Сандерс понеже авторите на Новия Завет (Кол. 3:16; Еф. 5:19) 

не правят разлика между „псалм”, „химн” и „благодарение”, терминът химн, който 
днес нормално се използва за религиозни песни, е подходящ за общо обозначаване на 
всички тези пасажи. Sanders, J. Op. cit. p. 4; Александър Макдоналд пише, че ранната 
Църква е използвала думите химн, псалм и духовна песен като синоними. Едва от 
времето на бл. Йероним се забелязва усилие за тяхното разграничаване. Macdonald, 
A. Christian Worship in the Primitive Church. London, 1934, p. 113, 114. Във връзка с 
това становище Йозеф Крол прави следното обобщение: „Вероятно е, че Павел не е 
възнамерявал да прави разграничение, а по-скоро за него трите думи са означавали: 
възхваляваща песен” (den Lobpreis Gottes). Цит. по: Nikolakopoulos, K. Op. cit., S. 60.

52 Константин Николакопулос приема, че всеки от трите термина има своя 
собствена субстанция, собствен „индивидуалитет”. Ibid.

53 Ibid., S. 75, 76.
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той изразява чрез възхвала, благодарност или доксология54. В своето 
изследване, посветено на раннохристиянските химни, Г. Шиле поставя 
знак на равенство между омология и химн, което потвърждава веро-
изповедния характер на химна55. Може да се допусне, че по време на 
раннохристиянските богослужения, които са били оживявани от дейст-
вието на Светия Дух, се е случвало богомолците да прославят Христос, 
използвайки официална ритмична проза от онова време. Повечето от 
тези първи християнски прослави вероятно са имали слабо изразена 
литературна стойност56, но в процеса на развитие те са достигнали 
фиксирана форма.

2. Тълкувание на Фил. 2:5-11
В самото начало на тълкувания откъс би било полезно да бъдат 

представени кратки исагогични бележки. Според свидетелства на Но-
вия Завет Филипи е първият европейски град, в който апостолът със 
своите сътрудници проповядвал евангелието. Това се случило по време 
на второто мисионерско пътуване (Деян. 16 и Фил. 4:15). Християните 
са имали особено топли чувства към апостола и постоянно са го под-
крепяли (Фил. 4:10; 2 Кор. 11:9). По-късно той още два пъти посетил 
града (Деян. 20:1-6).

Между апостола и християните във Филипи останали най-топли 
чувства. Св. апостол Павел още няколко пъти посетил Филипи и Маке-
дония. Филипяните дори изпратили свой сътрудник – Епафродит, да му 
помага в делото. Апостолът споменава за него, наричайки го „брат, мой 

54 Благословенията и доксологията са форми, използвани, за да прославят Бога, 
въпреки че те могат да бъдат открити в различни контексти в посланията на св. апос-
тол Павел. Bailey, J., Broek, L. Op. cit., p. 74. Доксологията притежава приблизително 
следната структура: 1/ започва със споменаване на Бога (Рим. 11:36; Гал. 1:5); 2/ при-
писва на Бога вечна слава, и 3/ свършва с „амин”. Рим. 11:36 е типичен пример „На 
Него да бъде слава навеки, амин”. Трябва да споменем, че съществуват по-разширени 
примери (1Тим. 1:17). В ранната църковна община доксологията, която принципно е 
насочена към Бога, бива разширена и включва личността на Иисус Христос „на Него 
да бъда слава в Църквата чрез Иисус Христос – във всички родове навеки. Амин.” 
(Еф. 3:21). По този начин христологията оставя дълбок отпечатък върху традиционна-
та доксология. Следователно, тя е важен момент от раннохристиянската христология, 
който трябва да бъде взет под внимание, когато става въпрос за христологията отгоре. 
Това заключение намира обосновка във факта, че обичайно доксологията е своеобра-
зен реторичен завършек на определен важен дял.

55 Schille, G. Op. cit., S. 14.
56 Macdonald, A. Op. cit., p. 116.
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сътрудник и съратник” (Фил. 2:25). Стилът на посланието потвържда-
ва тези отношения. Посланието е твърде лично, написано е с голямо 
чувство и нежност. Някои богослови го определят като „послание на 
радостта”, защото темата на радостта преминава през целия текст. То 
също е определяно като „послание на смиреномъдрието” поради хим-
на, отразен в 2:5-11. Въпреки богословските истини и практичните на-
помняния, които имат общ за всички християни характер, тонът на те-
кста е навсякъде необичайно личен. Дори в частите, където апостолът 
пише за своя християнски опит (3:12-14) и копнеж към адресатите, как-
то и радостта му за тях (4:1), тонът остава същия. Той им благодари за 
дара и грижите, които те полагат за него (4:10-20). Езикът на този откъс 
е пропит с най-силни чувства на пастирска нежност и дълбока връз-
ка. Апостолът пише за своите окови, настроения и опитности (1:19-26; 
2:17,18) в изпълнен с доверие тон.

Противниците, срещу които апостолът води полемика в 3 гл., са 
наречени зли работници (3:2) и вероятно са тъждествени с враговете на 
кръста Христов (3:18). Те подчертавали своята връзка с юдаизма и из-
исквали християните да се обрязват според изискването на Закона (3:2-
6), за да могат да достигнат праведност. Следователно става въпрос за 
християнска група, която е под влияние на юдеохристияните. Полеми-
ката е много сходна с тази в Галатяни – апостолът противопоставя пра-
ведността от Закона на праведността, която е чрез вяра в Христос, пра-
ведност от Бога чрез вяра (μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου, ἀλλὰ 
τὴν διὰ πίστεως χριστοῦ, τὴν ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει·) (3:9)57. От 
това можем да заключим, че групата, на която апостолът се противо-
поставя, е под влияние на юдеохристияните: апостолът се противопос-
тавя във Филипяни не на две групи (едната отразена в 3:1б-16, другата 
в 3:7-21), а на една (юдеохристияни)58. Това се потвърждава от друга 

57 Някои изразяват становище, че има съществена разлика между противниците 
на апостола в Галатяни и тези във Филипяни. Според тях Павел води полемика не 
срещу представата за Закона като път за спасение, а срещу съзнанието за собственото 
им съвършенство. Покорны, П., У. Геккель. Введение в Новый Завет. Москва, 2012, 
с. 276 (Pokorny, P., U. Gekkel. Vvedenie v Novyy Zavet. Moskva, 2012, s. 276).

58 Мнението на изследователите се разделя в три направления: еретиците били: 
а/ юдеи; б/ гностици (според някои „ранни гнистици на юдейска основа”, а според 
други – „действащи гностици”); в/ юдеохристияни, или, по-точно, юдействащи хрис-
тияни. Някои предполагат, че във Фил. 3:17-21 става въпрос за свободомислещи 
християни (юдействащи или гностици), които водят безнравствен живот и служат на 
своя стомах, а не на Бога. Трудно можем да отговорим на въпроса, как е възмож-
но апостолът да пише за ревнителите на Закона (3:2-16), че техният Бог е коремът. 
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черта на разглежданата група – те приемали, че са достигнали съвър-
шенство, което не можело да бъде постигнато единствено чрез вяра в 
Христа, а чрез съблюдаване на Закона и еврейските обичаи. Трябва да 
признаем, че въпреки продължаващите разномислия между изследова-
телите относно идентичността на тези, срещу които апостолът пише, 
тяхното идентифициране не влияе върху разбирането ни на текста. 

Между изследователите съществува относително съгласие относ-
но чертите, които превръщат откъса от Филипяни в химн: силно сбито-
то изразяване и неговата синтактичната структура59. 

Както бе споменато има основание да се приеме, че апостолът на 
народите е приел този химн скоро след своето обръщане към христи-
янската вяра. За това свидетелства липсата на въведение и обяснение, 
което да е било необходимо на читателите. Това означава, че прославе-
ния образ на Спасителя вече е бил изповядван в християнската община. 
Следователно изследователите, които обръщат внимание на възможни-
те влияния върху текста, за които ще стане дума в следващите редове, 
трябва да се съобразят с този факт и да не насилват възприемчивостта 
на читателите.

Езикът на химна е своеобразен. Има отлики от лексиката на св. 
апостол Павел. Фразата οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο не се среща другаде в 
Новия Завет, а ὑπερύψωσεν, ἐκένωσεν, μορφὴν и σχήματι тук са използ-
вани в смисъл, който не е открит другаде при апостола. Разделението 
на света (небесно, земно и подземно) се среща само тук. Тези факти 
още веднъж потвърждават виждането, че апостолът е приел, а не е със-
тавил този химн. 

Целият текст е в „той-стил”, без да е спомената прославящата 
община. С изключение на вмъкната в химна омология „Господ Иисус 
Христос” друг титул не е използван. По-скоро са поместени делата на 
Този, Който е наречен Господ: Неговото самоунижение, уподобяване с 
човеците, Неговата смърт и т. н. Прави впечатление липсата на хвалеб-
ствена рамка. Ние не откриваме формулировка на възхвала, нито хва-
лебствени подкани за възхвала. Христологичните химни се предават 
като историческо съобщение, чийто христологичен характер се отлича-
ва от сходните с тях христологични благовестнически формулировки60. 
Затова с основание свидетелства E. Кеземан, че ранното християнство 

Каравидопулос, И. Введение в Новый Завет. Москва, 2009, с. 241 (Karavidopulos, I. 
Vvedenie v Novyy Zavet. Moskva, 2009, s. 241).

59 Hurtado, L. How on Earth did Jesus become a God? Cambridge, 2005, p. 84.
60 Deichgräber, R. Op. cit., S. 119.
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е можело в преразказ на Божиите дела да засвидетелства възхвала и 
прослава61.

Структурно текстът може да бъде разделен на две основни час-
ти62: а/ самоунижението на Господ Иисус Христос; б/ Неговото възди-
гане от Бога63. Химнът създава впечатление на завършено цяло, което 

61 „gerade im Nacherzählen der Gottestat Anbetung und Lobpreis bekunden konnte”. Ibid.
62 Би било редно да се признае, че това е по-скоро богословско разделение на 

текста. Gerald Hawthorne също подчертава, че липсва консенсус по различни въпроси: 
относно точната форма на този откъс, авторството, мястото и целта в посланието, а 
също и източниците, използвани при нейното съставяне и др. Остава солидно съгла-
сие, че 6-11 ст. са красив пример на много ранен християнски химн. Hawthorne, G. 
Philippians. Word Biblical Commentary, 1983, p. 76. Съгласието обаче бързо е наруше-
но от различните структурни решения, които изследователите дават на текста. Вж. 
повече за проблемите: Ibid., p. 76, 77. Въпреки това хипотетична структура (на колко 
строфи трябва да бъде разделен текстът, първоначалната форма на химна и вероят-
на автентична структурна реконструкция на химна и др.) остава до известна степен 
предполагаема, субективна и би попречили за правилното осмисляне на перикопа. 
Ibid., p. 77. В интерес на изложението е да бъде споменато, че има спор и по отноше-
ние на контекста, в който химнът се заражда. Изказани са основно следните хипотези: 
гностическите размишления за първочовека; разказът от Битие за Адам и разсъжде-
нията за втория Адам; образът за Страдалеца от Второисая; персонификацията на 
Премъдростта в юдаизма след плена. Браун, Р. Цит. съч., с. 89 (Braun, R. Tsit. sach., 
s. 89). На тези проблеми ще бъде обърнато внимание.

63 Ломайер разделя химна на две равни части, всяка от които е разделена на 
еднакво дълги строфи и редове. Lohmeyer, E. Kyrios Jesus. Eine Untersuchung zu Phil. 
2,5-11. Heidelberg, 1961, S. 5, 6. Строфите според подредбата на Ломайер са шест, 
всяка от които е съставена от три реда. Трябва да признаем, че влиянието на Ломайер 
запазва своята сила до днес, въпреки модификациите, които са явяват след него. 
Бултман, който се обявява срещу предложението на Ломайер, въвежда паралелизма, 
без да каже обаче как текстът трябва да бъде разделен. Йоахим Йеремиас предлага по-
смъртно проученото разделение. Той открива седем реда, които съдържат шест пара-
лелизма; в началото стои противоположен паралелизъм (antithetischer parallelismus), 
а останалите са синтетични (synthetisch). Краят е разделен на по два реда, където 
се открива хиазъм (10а:11б, 10б:11а). Това разделение постепенно бива прието и из-
мества разделението на строфи и редове, предложено от Ломайер, макар и без особен 
напредък. Тезата на Йеремиас не е приета от тези, които се придържат към разделе-
нието на Ломайер. Йеремиас разделя химна на три строфи. Първата строфа говори за 
предсъществуването на Господ Иисус (6-7а ст.), вторатаа – за Неговото въплъщение 
(7б-8 ст.), а третата за прославянето Му. Трябва да се каже обаче, че това разделение 
изпуска факта, че в 7а вече се говори за въплъщението на Спасителя, затова би било 
необходимо 7а и 7б да бъдат свързани. По-късно Йеремиас е модифицирал и преци-
зирал разделението на строфите, въпреки това критиките към неговото разделение 
остават. За повече информация вж. Deichgräber, R. Op. cit., S. 123, 124. Мартин Ралф 
се придържа към разделението на строфи, което Ломайер прави, но вместо всяка от 
строфите да е по три реда, е съставено от два. Това структуриране на текста спо-
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означава, че той по-вероятно не е фрагмент от по-голяма част. Връз-
ката между двете части се потвърждава от съюза διὸ (затова). Место-
имението ὃς (Който) напомня други подобни вероизповедни текстове 
(Кол.1:15; Евр. 1:3). Не може обаче със сигурност да се каже какъв 
е бил автентичният титул, който е стоял в началото на химна: Иисус 
Христос (възможно е да е споменат Иисус отделно от Христос), Господ 
или някой друг. Затова е по-добре да се следва наличният текст и да 
бъдат оставени настрана догадките. Обвързаността с каноничния текст 
трябва да бъде запазена дори при тези редове, в които някои библеисти 
виждат възможни Павлови интерпретации, респективно интерполации. 
Това се отнася за редовете 8б, 10б и 11б, тъй като те са по-дълги от дру-
гите и това според някои е основание за интерпретационни вмъквания 
в първоначалната форма на химна64. 

I (1) 6 ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων
οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο 
τὸ εἶναι ἴσα θεῷ, 
(2) 7 ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν 
μορφὴν δούλου λαβών, 
ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος· 
(3) καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος.
8 ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν 
γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, 
  (θανάτου δὲ σταυροῦ). 
II (4) 9 διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν 
καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ 
τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, 
(5) 10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ 
πᾶν γόνυ κάμψῃ 
ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων
(6) 11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται 
ὅτι κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς 
εἰς δόξαν θεοῦ πατρός. 
Въпреки съществуващите неясноти, свързани със структурата, 

средата, в която химнът се заражда (Sitz im Leben), първоначалната 
форма, произход на текста65 и религиозно-историческия контекст, кой-

ред него му придава артистична структура, която Квинтилиан намира за важна – ред, 
връзка и ритъм. Martin, R. Carmen Christi, p. 36, 37. 

64 Lohmeyer, E. Op. cit., S. 6.
65 Според Ломайер, въпреки че химнът е написан на гръцки, авторът е семитско 
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то повлиява при създаването на химна66, за настоящото изложение е от 
значение преди всичко смисловото му съдържание, и най-вече неговата 
христология. 

В самото начало привлича внимание факта, че св. апостол Павел 
поставя разглеждания перикоп в нравствен контекст с цел да засили във 

говорящ т.е. разглежданият химн според него е юдеохристиянски псалм (…das Gedicht 
wohl ursprünglich griechisch geschrieben ist, aber von einem Dichter, dessen Mutter-sprache 
semitisch war: oder mit anderen Worten, es ist ein juden-christlicher Psalm). Lohmeyer, E. 
Op. cit., p. 9. Въпреки опитите някои от думите в химна да бъдат свързани със семи-
тизма, той запазва своя автентичен гръцки облик, което проличава от наличието на 
безспорни гръцки конструкти и думи. Deichgräber, R. Op. cit., S. 128–130. 

66 Изследователите виждат голямо разнообразие от контекстуални перспекти-
ви, свързани с разглеждания от нас текст: влияние от елинистичния юдаизъм, иран-
ската религия, гръцката епическа религия, политическите обстоятелства от онова 
време, предхристиянски елинистичен или еврейски гностицизъм както и различни 
черти от Стария Завет (особено Ис. 53, мнение поддържано от L. Cerfaux, J. Jeremias, 
въпреки че между позицията на двамата има разлика). Тяхното мнение също не ос-
тана без критика; Позицията на Dieter Georgi е свързана със старозаветен контекст, 
който отпраща към книгата „Премъдрост Соломонова“ противопоставянето между 
първи и втори Адам е другата перспектива). Ломайер, например свързва образа на 
Сина Човешки в книгата на прор. Данаил с Раба Господен в Исая. Това му позволява 
да признае палестински произход на химна. Кеземан, от друга страна, се опитал да 
интерпретира текста от Филипяни в светлината на гностическия мит на спасителя 
(gnostischen Erlösermythos), което поставя химна в елинистичен контекст. Кеземан не 
отъждествява мита с християнския химн, но е схема, която служи при създаването на 
християнско произведение. Въпреки подкрепата, която среща този възглед (Wengst, 
K. Christologische Formeln und Lieder des Urchristentum. Göttingen, 1972, S. 153–156), 
брой изследователи се противопоставят остро. Освен направените от Dieter Georgi 
седем критични бележки, на които няма да обърнем тук внимание, трябва да споме-
нем накратко важния пропуск на посочената хипотеза. Кеземан не обръща внимание 
на хронологията на изворите или ги разглежда произволно. Не е доказуемо виждане-
то, че манихейският текст от трети век след Христа, каквато е Песента на перлите в 
Деянията на Тома (das Perlenlied der Thomasakten), може да послужи като свидетел-
ство за съществуването на предхристиянски гностицизъм. Всъщност, не съществува 
в изворите хронологично доказуем гностически мит на спасителя. Hengel, M. Studien 
zur Christologie. Tübingen, 2006, S. 97, 98. По-скоро перспективата е обратна – влия-
ние при формирането на гностицизма играят освен юдейските умозрения за сътворе-
нието, мъдростта и апокалиптиката, така също платоническия дуализъм, и не на по-
следно място християнството. А. D. Nock пише, че появата на Спасителя и вярата, че 
Неговото свръхестествено битие е проявено на Земята са фактите, които се нуждаели 
от решение. Ibid., S. 99. Изследването на Мартин Хенгел категорично засвидетелства, 
че гръко-римският контекст не може задоволително да оправдае учението за изпра-
щането на предсъществуващ божествен Спасител. По-скоро според късноантичната 
представа душите на всички хора са изпратени на Земята и отново се връщат там. 
Ibid., S. 98.

Теодор Стойчев



249

вярващите желанието да имат мислите на Христос („Не се грижете все-
ки само за себе си, но и за другите” (2:4). Това означава, че въпреки дъл-
бокото богословско значение на текста, основен е етичният контекст, 
който провокира богословско изложение. По този начин апостолът за-
дава христологична етика, която запазва своя парадигмален характер 
до днес. Затова 5 стих („трябва да имате същите мисли, каквито е имал 
Иисус Христос”) свързва нравствените наставления с христоцентричен 
смисъл. В следващите стихове апостолът отговаря на въпроса, какви 
мисли е имал Спасителя, които ние трябва да споделяме? 

Самият химн започва с 6. стих. По какъв начин трябва да се раз-
бира този стих: „Който бидейки в образ Божий, не счете за похищение 
да бъде равен Богу, но понизи Себе Си, като прие образ на раб и се упо-
доби на човеци; и по вид се оказа човек” (2:6)67. Относителното место-
имение ὃς, което стои в началото на химна, е характерна част от други 
химноподобни вероизповеди в Новия Завет (Кол. 1:15, 1 Тим. 3:16, Евр. 
1:3). Местоимението се отнася към Иисус Христос, Който е във „форма 
на Бог”. По този начин местоимението свързва историческия (земния) 
Иисус с Този, Който е във форма на Бог, и е алюзия към предсъществу-
ването на Господ. Причастната форма ὑπάρχων предполага повече от 
едно значения: отстъпително (въпреки че) или каузално (понеже, тъй 
като, защото). Глаголът ὑπάρχω също предава различни смисли в Новия 
Завет: съществувам, съм (Лука 8:41; 9:48 и др.), имущество (Лука 8:3; 
11:21 и др.), идиом (Лука 7:25) и др. Въпреки че граматиката не може 
по категоричен начин да ни помогне при превода, контекстът позволява 
да се приеме смисълът „от начало съм”68. Това смислово предпочитане 
се потвърждава от употребата на аористното причастие λαβών. По този 
начин се предава следната идея – Преди да приеме форма на раб, Този, 

67 Преводът е според Синодалния превод, който ще бъде следван, освен в слу-
чите, които не налагат излизане извън неговите рамки.

68 В учебника по гръцки език за духовните училища ясно е посочено, че по 
аналогия на спомагателния глагол, причастната форма на ὑπάρχω има такова значе-
ние („от начало съм”). Милев, А., А. Михайлов. Учебник по гръцки език за духовни-
те училища. София, 1956, с. 225. (Milev, A., A. Mihaylov. Uchebnik po grutski ezik za 
duhovnite utshilishta. Sofia, 1956, s. 225). В съгласие с този възможен превод е мнение-
то на някои изследователи, които виждат в предпочетената пред личния глагол при-
частна форма идеята за предсъществуването на Спасителя: Той винаги е бил в такава 
форма. Следователно, в по-широк контекст идеята е, че Предсъществуващият се е 
самоунизил в определен момент от човешката история. Hawthorne, G. In the Form of 
God and Equal with God (Philippians 2:6). – In: Martin, R., B. Dodd. Where Christology 
began. Essays on Philippians 2. Kentucky, 1998, p. 97. 
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Който е във форма на Бог, вече е съществувал. Същото се отнася и за 
причастието γενόμενος (ставам, раждам се) – „Той се роди в подобие на 
човеци”. Следователно, апостолът разкрива модусите на съществуване 
на Проповядвания – преди да приеме форма на роб, когато е във форма 
на Бог, и след Своето рождение. Във връзка с това логиката на текста 
допуска каузален превод: „именно защото Той отначало е във форма на 
Бог…”. По този начин се предполага идеята за загрижеността на Бога, 
Неговата откритост за нуждите на човека. Еврейският мислител Ей-
брахам Хешел проникновено ни въвежда в божествената загриженост. 
Ние нямаме право да приписваме на Бога рефлексивна загриженост (за 
Себе Си). Единствените събития в живота на Бога, които Библията по-
знава, са действия, извършени заради човека69. Това означава, че имен-
но защото Иисус е Бог, Той е загрижен за нас и доброволно се ражда в 
подобие на човеци.

Преходът към фразата „в форма Божий” (ἐν μορφῇ Θεοῦ) ще бъде 
по-плавен, ако следваме гореочертаната логика70. Трябва да признаем 
обаче, че изследователите са изправени пред енигматичността на изра-
за, поради неговата поливалентност. Основно се откроява онтологично 
и антропологично ниво: онтологичният смисъл указва равенството на 
Господ Иисус с Отца (в смисъла на Йо. 1:1 „и Бог беше Словото ”), а 
антропологичния („И сътвори Бог човека по свой образ” (Бит.1:27) от-
далечава онтологично Сина от Отца (Иисус Христос не е Бог)71. Тези 

69 Хешел, Е. Човекът не е сам. „Комунитас”, 2014, с. 174 (Heshel, E. Chovekut 
ne e sam. “Komunitas”, 2014, s. 174).

70 Думата μορφή (морфи) се среща в посланията на св. апостол Павел само тук 
и в 7 стих, което може да означава, че той се е опасявал да използва думата Бог, която 
принципно се среща рядко в Новия Завет като титул за Иисус Христос.

71 Думата в Бит. 1:27 е εἰκόνα (образ) и затова е възможно предположение, а не 
категорично решение, освен ако двете понятия не бъдат приети за синоними. Dunn, 
J. The Theology of the Paul Apostle. Cambridge, 1998, p. 284; Лии изповядва, че дори и 
да бъде прието мнението, че двете понятия не са синонимни, това не означава, че ти-
пологията Адам-Христос трябва да бъде пренебрегната. Lee, Y. The Son of Man as the 
Last Adam. The Early Church Tradition as a Source of Paul’s Adam Christology. Pickwick 
Publications, 2012, p. 45. Дан утвърждава, изхождайки от антитетичната двойка Адам-
Христос (първи Адам-втори Адам ), че Фил. 2:6а няма никакво отношение към пред-
времевото, небесно състояние на Иисус Христос. Той е човек, подобен на първия 
Адам, но за разлика от Адам се отказал от това да търси равенство с Бога, т.е. да бъде 
Бог. Във връзка с тези разсъждения някои библеисти използват 2 Кор. 4:4 и Кол.1:15 
за потвърждение на своята теза, въпреки че вторият текст идейно е чужд на подобна 
антропологична христология. В тези два откъса стои изразът: „Който е икона (образ) 
на Бога” (ὅς ἐστιν εѝκѝν τοῦ θεοῦ), което според тях дава основание за синонимно 
изравняване на „образ” (понякога и „подобие”) с „морфи”. Тази теза е споделяна от 
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две перспективи са богословски нюансирани и за нашето изследване не 
е необходимо да се прави исторически очерк на всички решения. От го-
реизложените две основни гледни точки следва, че Иисус Христос или 
е равен на Отца (Той е Бог) и доброволно е станал човек (приел образ 
на раб), или не е онтологично свързан с Него, и за разлика от първия 
Адам, който е съгрешил, Иисус Христос е вторият Адам, който събира 
в Себе Си отново човешкия род. 

Поддръжниците на последното мнение изравняват фразата κατ᾽ 
εἰκόνα θεοῦ (Бит.1:27) с ἐν μορφῇ θεοῦ (Фил.2:6). Въпросът тук обаче 

J. Hеring, A. M. Hunter, O. Culmann и др. Тази богословска парадигма, свързана с 
разглеждания от нас текст, може да бъде обобщена по следния начин: „Като образ и 
слава на Бога в Своето състояние на предсъществуване, нашият Господ уникално е 
участвал в божествения блясък”. Този цитат принадлежи на L. S. Thornton и е цитиран 
според Martin, R. Carmen Christi, p. 108. Повече за мнението на споменатите бого-
слови вж. Ibid., pp. 106–108. Това обяснение обаче не може да бъде приложено към 
втората фраза в 7 стих μορφὴν δούλου. Следователно, то насилва значението на текста 
и е приемливо само ако човек предпоставено реши да прегърне чисто хоризонтална 
христология, т.е. да лиши Спасителя от Неговото небесно битие. Също така ако бъде 
последван този логически ход може да бъде прието и мнението на тези, които обяс-
няват значението на морфи с думата слава, понеже славата на Бога в Стария Завет и 
междузаветната литература разкрива Божието величие (това мнение споделят H. A. 
Kennedy, H. A. Meyer, J. Weiss, Ралф Мартин и др. Към тази гледна точка принадлежат 
и тези, които предават думата „морфи” като: „условие”, „състояние”, „щампа” или 
„характер”. Ibid., p. 104). От това следва, че Иисус Христос е облечен в дрехата на 
божествената слава и величие. Последното решение не може да бъде отнесено към 
другата фраза „образ на раб”, въпреки че идеята се съдържа в Йо. 17:5. Също така 
няма лингвистично основание, което да позволи думата „форма” да бъде свързана с 
думата „слава” (Hawthorne, G. In the Form of God, p. 100). Основният проблем при 
този превод е, че цели изцяло да избегне всякаква висока христология, от което ло-
гично следва, че e невъзможно да се говори с езика на по-късната църковна лексика 
за втора ипостас. Както е известно, тази позиция е споделяна от водещи библеисти. 
Обективната оценка налага да се признае, че у някои автори, които са прегърнали 
адамовото или иконичното обяснение, Иисус все пак запазва своя небесен, макар и 
небожествен произход. 

Освен посочените обяснения, съществуват и други тълкувания на думата 
„форма”: „начин на съществуване” (Daseinsweise), решение, което основно почива 
на гностическия мит за „небесния човек”, който е описан като равен на Бога (това 
е позицията на Е. Кеземан); понятието „форма” също е разбирано като „състояние” 
(condition) или „ранг, положение” (status) (това е тезата на Е. Швайцер). По този на-
чин се цели да се представи автентичната позиция на Христос по отношение на Бога. 
Той е бил първият човек, който притежава уникално място в божествения живот. 
Основното възражение е липсата на такова разбиране в гръцката литература. Виж 
повече за различните видове решения у: Reumann, J. Philippians. London, 2008, pp. 
342–344; Hawthorne, G. Philippians, p. 83.
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не е за заменяемостта на двете думи “икона” и “морфи”, а в специ-
фичността на фразата във Филипяни. Думите, а понякога и определени 
конструкции могат често да имат общи семантични нива, но това не 
означава, че винаги се припокриват. Съвременната лингвистика показа, 
че думите получават специфични значения, когато са в конструкция. 

Затова въпросът не е дали принципно значенията на форма и об-
раз се припокриват или съвпадат, а дали специфичният израз ἐν μορφῇ 
θεοῦ е обикновено взаимозаменяем с εἰκόνα θεοῦ в гръцките тексто-
ве. Изразът εἰκόνα θεοῦ („икона (образ) на Бога”) е използван в Битие, 
за да изрази специалния статус и значимост на Адам и човечеството 
(Бит. 1:26, 27; 5:1; 9:6). Същият е наличен в гръцки и еврейски тексто-
ве и раннохристиянски послания, носейки подобни конотации (Прем. 
Сол.2:23; Сир.17:3; 1Кор. 11:7 и Кол. 3:10). Новозаветните автори по-
стоянно използват думата „икона” като способ за разкриване значи-
мостта на Господ Иисус (2 Кор.4:4; Кол.1:15), и когато те свързват или 
отдалечават Иисус от Адам (1 Кор.15:49; 2 Кор.3:18). От друга страна, 
думата „морфи” никога не е използвана на друго място в Новия За-
вет относно Адам, както и не е използвана никъде в еврейската Библия 
или в други еврейски или християнски текстове72. Адам обикновено 
се свързва с греха и няма логика в химна той да е поставен за пример. 
Също така, за да бъде възприета една алюзия – в случая Адам, за кого-
то говорят разказите в Битие – трябва да има поне една или две думи, 
които да препращат към загатнатия текст. В текста на Филипяни освен 
споменаването на Бога няма друга дума, която да е във връзка с гръцкия 
текст за сътворението на човека по образ Божий в Бит. 1:26, 27 или с 
историята за изкушението в Бит. 3. Също така фразата τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ 
„да бъде равен на Бога” никога не е използвана на друго място за някак-
ва отъждествяваща алюзия за Адам. Тя е използвана в някои текстове 
винаги негативно, за да опише надменността на човешкото усилие да 
стане или да бъде възприеман като Бог (обвинението на евреите срещу 
Иисус в Йо. 5:18; плачът на умиращия Антиох поради неговата гордост 
2 Мак. 9:12 и някои други). Във Фил. 2:6 обаче равенството с Бога из-
глежда е представено като нещо вече притежавано от Христа, понеже 
Той е обрисуван като отказващ се от този статус за Своя полза73.

Във връзка с тези размисли е от значение да вземем под внимание 
връзката между двата израза „в образ Божий” – „в образ на раб”, тъй в 
разглеждания перикоп те са използвани като антитези – небесният об-

72 Hurtado, L. How on Earth, p. 99.
73 Hurtado, L. Lord Jesus Christ. Cambridge, 2003, p. 122, 123.
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раз е различен от земния. Разглежданият перикоп помага при решаване 
на създалата се тълкувателна трудност. 

Фразите ἐν μορφῇ θεοῦ, μορφὴν δούλου, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων, 
σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος са дали повод на маркионитите да от-
рекат човешкото естество на Спасителя, да го приемат за призрачно, 
както днес заменяемостта на разглежданите термини дава основание на 
съвременните западни библеисти да отрекат божествеността на Спаси-
теля. Тертулиан в края на II в. се противопоставя на маркионитите, че 
техният начин на мислене означава, че изразът „фирма на Бог” би тряб-
вало също да означава, че Иисус е бил привидно Бог, така както е при-
видно човек. Понеже изразите „образ (форма) на Бог” и „образ (форма) 
на раб” са битийно свързани, отричането на човешката природа на Иис-
ус Христос е неоснователно74. Затова съпоставянето с други библейски 
текстове, които съдържат думите „образ”, „подобие”, не спомага кате-
горично да бъде разяснен текстът от Филипяни. Антиномичната двойка 
„образ Божий” – „образ на раб”, както и другите сходни христологични 
конструкции, позволяват да се възприеме Фил. 2:6 в неговия т.нар. тра-
диционен смисъл – Иисус Христос е Бог.

Освен тези формални съпоставки, може да се спомене също, че ду-
мата „форма” (μορφή) се свързва в гръцката литература основно с това, 
„което може да бъде възприето чрез сетивата”75. Затова такова буквално 
прилагане в конкретния случай е некоректно, защото Бог е невидим по 

74 For will it not follow with equal force from that passage, that Christ is not truly 
God, because the apostle places Him in the image of God, if, (as Marcion contends,) He is 
not truly man because of His having taken on Him the form or image of a man? For in both 
cases the true substance will have to be excluded, if image (or “fashion”) and likeness and 
form shall be claimed for a phantom. But since he is truly God, as the Son of the Father, in 
His fashion and image, He has been already by the force of this conclusion determined to 
be truly man, as the Son of man, “found in the fashion” and image “of a man.” For when he 
propounded Him as thus “found” in the manner of a man, he in fact affirmed Him to be most 
certainly human. For what is found, manifestly possesses existence. Therefore, as He was 
found to be God by His mighty power, so was He found to be man by reason of His flesh, 
because the apostle could not have pronounced Him to have “become obedient unto death,” 
if He had not been constituted of a mortal substance. Still more plainly does this appear 
from the apostle’s additional words, “even the death of the cross.” For he could hardly mean 
this to be a climax to the human suffering, to extol the virtue of His obedience, if he had 
known it all to be the imaginary process of a phantom, which rather eluded the cross than 
experienced it, and which displayed no virtue in the suffering, but only illusion. Tertullian. 
The Writings of Tertullina. Vol. II. Ontario, 2017, pp. 270–271. 

75 От Омир тя е използвана в упоменатия смисъл. Hawthorne, G. Philippians, 
p. 82. 
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своето същество. Същото се отнася за израза в „образ на раб” – Иисус 
Христос е нямал външните белези на роб. Явно разглежданият текст 
има по-различен смисъл. Употребата на същата дума в Септуагинта из-
лиза извън рамките на строгата дефинитивност76, за да получи тя неяс-
но, общо значение, което се различава от метафизичното съдържание. 

Затова употребата на понятието „морфи” в Новия Завет не тряб-
ва да бъде крайно дефинирана, въпреки че трябва да признаем, че то 
винаги означава форма, която точно и пълно изразява битието, което 
е скрито под нея77. Във връзка с това, когато тази дума е отнесена към 
Бога, Неговата форма отпраща към собствената Му дълбинност, към 
това, което е Сам по Себе Си. Затова, когато апостолът пише, че Иисус 
Христос е във „форма на Бога”, всъщност казва, че извън Своето земно 
съществуване Той няма друго освен биването Си като Бог. Следовател-
но това е енигматичният начин, по който апостол Павел нарича Иисус 
Христос Бог.

Втората половина на 6 стих доизяснява дискутираната до тук фра-
за. Тълкувателите и тук обаче са изправени пред същата трудност. Как 
трябва да се разбира израза „да бъде равен на Бога” (τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ) и 
то във връзка с предхождащата го фраза „не счете за похищение” (οὐχ 
ἁρπαγμὸν ἡγήσατο; цялото изречение гласи: οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ 
εἶναι ἴσα Θεῷ)? 

Внимание се отделя на думата ἁρπαγμός (арпагмос = 1. отвлича-
не, ограбване, обир; 2. плячка). Тя има значение в ежедневния гръцки 
език на ограбване (das Rauben)78, което предполага самото действие на 
ограбването79. Вернер Фоерстер обобщава трите основни значения на 

76 H. A. A. Kennedy обръща внимание на сходството в употребата между ду-
мите εἶδος, ὁμοίωμα и μορφή в LXX (Иуд. 8:18; Тов.1:13; Иов.4:16; Прем. Сол.18:1; 
Ис. xliv.13; Дан. 3:19; 4 Мак. 15:4). Изследването на трите синонимни думи според 
него свидетелства за външна форма или външност на нещото, което е така предадено 
(this would give the sense of the outward form or appearance of the thing so described). 
Във връзка с това Кенеди утвърждава, че думата винаги означава форма, която вярно 
и пълно изразява битието, което е скрито под нея. Martin, R. Carmen Christi, p. 103. 

77 Milligan, M. Vocabulary of the Greek New Testament. Използван през Bible 
Works 9 (б.с.). Тя може да насочва вниманието към въплъщение на формата, понеже 
притежаването на формата означава участие в нейната природа и характер (It could 
also point to the embodiment of the form since possession of the form implied participation 
in its nature and character). Ibid. 

78 Trilling, W. – In: Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Ed. Balz, H., 
Schneider, G. Kohlhammer, 1992, S. 375.

79 C. F. D. Moule приема „арпагмос” за абстрактно съществително, което озна-
чава „действие на заграбване” (the act of snatching). Следователно, преводът трябва 
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думата, които доминират в библейската наука: а/ действието на загра-
бването; б/ това, който е заграбено; в/ нещо разглеждано като печалба 
или употребено80. Фоерстер предпочита последното четене, предлагай-
ки следните варианти: „Той Иисус (курсив мой) не счете равенството 
си с Бога като печалба (as a gain), или като такова, което не бива да 
се изплъзва, или като такова, което трябва да бъде използвано”81. Това 
са трите възможни четения на последното (в) решение. Най-близък до 
текста според автора е следният превод: „Той не счете като печалба (a 
gain, придобивка) да бъде равен с Бога“. 

Хувър обръща с основание внимание на конструкцията на текста. 
Според него от решаващо значение за разбирането на израза е идиoма-
тичната конструкция, в която харпагмос е в предикативна връзка82. Въз 

да бъде: „Той не счете равенството си с Бога като състоящо се в ограбване (he did not 
regard equality with God as consisting in snatching). Moule, C. F. D. Further Reflections 
on Philippians 2:5-11. – In: http: // www.biblicalstudies.org.uk/pdf/ahg/philippians_moule.
pdf. p. 266.

80 Foerster, W. Theological Dictionary of New Testament. Статията на Фоерстер е 
поместена в Bible Works 9. Идеята, че думата „арпагмос” изразява действие, почива 
на употребата на ἁρπαγησόμεθα (от ἁρπάζω – грабвам, сграбчвам, грабя), употребена в 
1Сол. 4:17 и 2 Кор. 12:2. В посланието до Солуняни се говори за грабването на облаци 
в последните времена, а във втория текст – за грабването на св. апостол Павел на тре-
тото небе. Следователно, според поддръжниците на това разбиране става въпрос за 
мистично състояние: Въпреки че Той беше във форма на Бог, Неговото съществуване 
с Бога не беше мистично състояние.

81 “He did not regard equality with God as a gain, either as not to be let slip, or as to 
be utilized.” Ibid.

82 Още в началото на XX в. Вернер Джаегер (Werner Jaeger) е обърнал вни-
мание на идиоматичността на израза. Според него фразата принадлежи към идио-
матичните изрази, в които липсва буквалното значение на грабеж, обиране или на-
силствено ограбване. Тези идиоматични изрази се отличават с двойни акузативни 
конструкции, в които ἅρπαγμα, както и ἕρμαιον, εὕρημα и εὐτύχη регулярно се срещат 
с глаголите ἡγεῖσθαι, ποιεῖσθαι и τίθεσθαι със значение: „да разглеждаш нещо като 
неочаквано, но важно щастливо събитие или действие, част от щастлива случайност 
(to regard something as a stroke of luck, a windfall, a piece of good fortune). Hoover, R. 
The Harpagmos Enigma: A Philological Solution. – Harvard Theological Review, 64, 1971, 
p. 95. Когато се среща в такава конструкция, арпагма трябва да бъде разбирана като 
синоним на горе споменатите съществителни т.е. като щастлив случай или добра слу-
чайност (a stroke of luck; good fortune). Авторът подчертава историческото развитие 
на израза и вижда вече в Плутарх (De Alexandri magni fortuna aut virtute 8) възможен 
образец за разбирането на текста от Филипиани. В този смисъл той разбира и раз-
глеждания от нас стих: „…въпреки че Той беше в божествена форма на съществуване, 
не счете за Своя собствена придобивка факта, че беше като Бог, но се изпразни (от 
Своята божествена форма) и прие форма на слуга” (…although he was in the divine 
form of being, yet did not regard as something for his own adventure the fact that he was 
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основа на направените сравнения с идиоматичната употреба същият 
предлага следното значение: „Не счете равенството с Бога като нещо, 
от което трябва да се възползва” или по идиоматично „като нещо, което 
да използва за своя полза”83. Във връзка с това признава, че въпросът в 
разглеждания текст не е дали човек притежава или не нещо, а дали е из-
брал или не да използва нещо. Следователно Христос не разглеждал ра-
венството Си с Бога като нещо, което трябва да бъде държано здраво84. 

Изложението, направено до тук, само показва затруднението, кое-
то изпитват преводачите поради амбивалентността на някои от поняти-
ята85. Въпреки това натежава разбирането, че Иисус се отказва добро-
волно да държи Своето равенство с Бога86.

Всички тези тълкувателни предложения са в същото време и 
богословски наситени, защото боравят с богословски предпоставки. 
Всяко решение е до голяма степен предопределено от презумпцията 
на автора. Все пак дълбоката идея на апостола прозира зад контекста, 
който свидетелства за доброволно напускане на особено съществуване, 
което е толкова велико, че се превръща в образец. Великият Павел учи 
своите духовни чеда, че Христос не се облагодетелства от своето дос-

like God, but emptied himself (of the divine form) and assumed a servant`s form). Ibid., 
p. 97. Въпросът е, че е необходимо да се разбере не само идиоматичният характер на 
фразата, но също историческия стил (the style-history) на такива идиоматични изрази.

83 Ibid., p. 118. Хъвър критикува някои от заключенията на Вернер Джаегер. 
Същият оценява положително идиоматичнoто значение в смисъл на щастлива слу-
чайност, което думата трябва да получи във Филипяни (ibid., p. 98), но не и конота-
цията за насилствен грабеж или буквален обир. Виж повече от критиката на Хувър. 
Ibid., pp. 98–99.

84 Ibid.
85 В синодалния превод думата е преведена като „похищение” (по-близко до 

буквалното четене на текста), а в новия превод на Българското библейско дружество 
се е търсило смисловото значение на изречението: „не се възползва от равенството си 
с Бога” (под черта е предложен превод, който вероятно според преводачите предава 
по буквално смисъла на текста: „не гледаше на равенството Си с Бога като загра-
бено”, а те са търсили интерпретационно решение). Успоредно с тези две значения 
съществуват и други възможности – „нещо, което трябва да се държи здраво, да се 
запази” (това значение е предложено в: Старогръцко-българския речник на Новия 
Завет. София, 2010, с. 63). Във връзка с последното предложение е възможен следния 
превод: „не счете (не мислеше) да задържи равенството Си с Бога”. От друга страна 
C. F. D. Moule, както бе посочено, предложи следния прочит: „Той не счете равенство-
то Си с Бога като състоящо се в заграбване” („he did not regard equality with God as 
consisting in snatching”), което е смислово близко.

86 Лари Хуртадо изповядва в съгласие с Хувър, че Господ Иисус се отказва да 
държи равенството си с Бога за Своя полза. Hurtado, L., How on Earth, p. 95, 96.
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тойнство, а се отдава. Тази идея е обща в цялата новозаветна керигма. 
Затова смислово текстът може да звучи по следния начин: Именно за-
щото Той беше във форма на Бог, счете равенството Си с Бога не въпрос 
на получаване, а на отдаване. 

Тази идея се предполага от 7ст. „но понизи Себе Си” (ἀλλ᾽ ἑαυτὸν 
ἐκένωσεν; в новия превод на Българското библейско дружество стои: 
„Но унизи Себе Си”, което прави текста по-ясен”). Христос добровол-
но Се унизи, опразни Се от Своето достойнство. Изключително важно 
е да осъзнаем, че аористното причастие γενόμενος (от γίνομαι – ставам, 
раждам се; произхождам) е в контрапункт на ὑπάρχων (бидейки). Това 
означава, че Иисус, Който е в образ Божий, идея, отпращаща към Него-
вото вечно битие, става (ражда Се във времето) в подобие на човеци (ἐν 
ὁμοιώματι ἀνθρώπων). Затова всяка земна христология трябва да бъде 
изоставена от тези, които смесват „форма” с „образ”, защото, когато се 
вгледаме в Кол. 1:15-17 („и Който е образ на невидимия Бог, роден 
преди всяка твар; понеже чрез Него е създадено всичко, що е на небе-
сата и що е на земята, видимо и невидимо…”), откриваме по категори-
чен начин идеята за предсъществуването на Спасителя, а виждането 
за участието на Спасителя в сътворението Го поставя на престола на 
Бога. Тази идея присъства и в 1 Кор. 8:6 („и един Господ Иисус Хрис-
тос, чрез Когото е всичко и ние сме чрез Него”). Предсъществуването 
логично е предпоставено в идеята за посредничеството на Спасителя. 
Сдържаността на използваните изрази вече предполага разбиране от 
страна на реципиентите. Възможно е тази идея да е заимствана от ев-
рейската библейска традиция за Премъдростта Божия, която е обрису-
вана като предсъществуваща и съучастница на Бога при сътворението 
(Прит. Сол. 8:22-31; Иис., син Сирахов 24:9; Прем. Сол. 7:22, 8:4, 9:9). 
Въпреки приликите, които могат да бъдат открити, ранната църковна 
община припознава в езика на апостола специфично наситеното хрис-
тологично съдържание, което изхожда от уникалното (ново) възпри-
емане на личността на Иисус Христос. Ние често сме изкушавани да 
припишем най-дълбоки богословски умозрения на хора, които едва ли 
са били токова чувствителни към многообразните категории и обра-
зи на своето време. Те по-скоро са приели следната парадигма: Иисус 
Христос, Който съществува от вечността, в последно време се явява 
в света, за да го спаси чрез Своята кръстна смърт и възкресение, след 
което отново възлязъл при Отца, за да царува заедно с Него, а в края 
на времето Той отново ще дойде, за да съди всички. Тази схема бива 
богословски и символично наситена у различните новозаветни автори, 
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които винаги пишат по начин, който отговаря не на нуждите и очак-
ванията на академиците, а на новообърнатите към вярата християни. 
Следователно за ранните вярващи Иисус Христос е над всяко творение, 
над старозаветните посредници, Той е Спасителят и Съдията на света. 

Във връзка с излаганите разсъждения трябва да признаем, че бо-
гословската рамка още повече динамизира химна във Филипяни, раз-
кривайки мислите на Бога, които са жертвеност, отдаденост и любов, 
мисли, каквито ние трябва да имаме. 

Втората част на химна насочва вниманието към Бога, който въз-
дига Самосмирилия Се. Следователно перспективата на апостола е от 
самоунижение към въздигане. Опразването от божествено битие води 
към въздигане, модел, който става парадигматичен за християнския на-
чин на мислене. Тази част на химна е от особено значение за разбира-
нето на първата, както правилно отбелязва Л. Хуртадо87. 

Бог Го въздига и Му даде име, което е по-горе от всяко име 9 стих. 
Въпросът за имената на Бога е много сложен и изисква отделно изслед-
ване. Същата идея за името на Христос, което е над всяко друго име, е 
отразена в Еф. 1:21,22. Името, което не може да бъде изразено, което 
надхвърля всяко друго име, е това на Бога. В текста от Ефесяни се спо-
менава, че Иисус Христос е въздигнат освен над всяко име, и над всяко 
Господство (κυριότητος) не само в тоя век, но и в бъдещия. Следователно 
Иисус Христос се сдобива със суверенност, която според равинистична-
та традиция е запазена единствено за Бога88. По този начин апостолът 
приписва на Иисус Христос атрибути, които принадлежат на Бога. Ат-
рибутивното отъждествяване с Отца е дадено на Иисус Христос в Откр. 
22:12,13 „Аз съм Алфа и Омега, начало и край, Първият и Последният”.

В тези последни стихове на химна Бог е поставен като краен ав-
торитет. Изследователите обръщат внимание на връзката между Фил. 
2:10 и пророчеството на Ис. 45:23. Въпреки очевидната прилика, не е 
възможно да се постави пълно равенство между двата текста, защото в 
Исая се говори за „всяко коляно” и „всеки език” на всички хора, а не за 
духовни сили89. В същото време сходство съществува, доколкото в два-
та текста речта е за преклонението90. Преклонението, което е отдавано 

87 Hurtado, L. How on Earth, p. 91.
88 Segal, A. Two Powers in Heaven. Leiden, 2002, p. 212.
89 „Кълна се в Мене Си: от устата Ми излиза правда, дума неизменна, че пред 

Мене ще се преклони всяко коляно, в Мене ще се кълне всеки език”.
90 Формалното сходство не може да бъде пренебрегнато: „ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν 

γόνυ” (Ис. 45:23) „ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ” (Фил. 2:10). Такеши Нагата 
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на Бога, в посланието до Филипяни вече е отнесено към Христос. Може 
да се допусне, че разликите между двата текста са мидраш, извършен в 
недрата на ранната Църква. 

Същата идея прозира и зад 9 ст. („Затова и Бог Го високо възди-
гна и Му даде име, което е по-горе от всяко име”). В Пс. 96:9 четем, че 
Господ е висок над цяла земя и „твърде превъзвешен над всички Бого-
ве” (σφόδρα ὑπερυψώθης ὑπὲρ πάντας τοὺς θεούς). Бог превъзнася Иисус 
Христос (ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν), давайки Му име. 

Въпросът за името е от изключително значение за еврейската тра-
диция. Името, на което всичко се покланя, и което е над всяко друго 
име, е Господ. В традицията на гръцкия превод YHWH е предадено 
като Kyrios (Господ). Следователно Иисус Христос в християнската 
традиция започва да участва в Господството на Бога. Във връзка с това 
е напълно прав Гатеркол, когато пише, че „името” не е просто функция, 
а въпрос на идентичност91. Използването на „името” има отношение, 
от една страна, към кръщението на християните, което е извършвано 
в името на Господ Иисус, а от друга страна, към по-широка употреба 
на името на Иисус Христос по начин, който се използва за името на 
Яхве92. Събирането в името на Иисус Христос (Мат. 18:20) идейно съ-
ответства на m. ’Abot 4:11: „Всяко събиране, което в името на небето 
ще бъде в края затвърдено, но всяко, което не е извършено в името на 
небето в края няма да бъде затвърдено”. Следователно събирането в 
името на Иисус отговаря на това, което е извършвано в името на Бога. 
Изключително показателен е езикът на идентичността, а не на функ-
ционалността в следните думи на Спасителя:

а/ „Защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки, че съм 
Аз…” (Марк 13:6);

(Takeshi Nagata), с когото Хуртадо се съгласява, вижда в текста от Исая особена вари-
ация между местоимение в 1 л. ед. ч. (мене) и съществителното Бог (т.е. референт от 3 
л.), която е послужила на някои от християните като възможност да видят в перикопа 
две фигури: Иисус, Господа, Който говори в първо лице, и Бог. Вж. повече у: Hurtado, 
L. Op. cit., p. 92. Доколко ранните християни са припознавали в Исая подобна бинар-
ност, е трудно да се каже. С по-голяма сигурност може да се каже, че християните са 
използвали старозаветни откъси, които, първоначално свързани с еврейския моноте-
изъм, по-късно са отнесени към Иисус Христос.

91 Gathercole, S. The Preexistent Son: Recovering the Christologies of Matthew, 
Mark, and Luke. Cambridge, 2006, p. 65.

92 Ibid., p. 65. Религиозните ритуали обикновено са извършвани в името на бога, 
към когото този обичай принадлежи. Този бог е референт на ритуала. Hartman, L. 
Into the Name of the Lord Jesus. Edinburgh, 1997, p. 41.
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б/ „Мнозина ще ми кажат в оня ден: Господи, Господи! Не в Твое 
ли име пророкувахме? И не в Твое ли име бесове изгонвахме? И не в 
Твое ли име много чудеса правихме” (Мат. 7:22);

в/ „и народите ще се уповават на Неговото име” (Мат 12:21)93. 
Тези текстове свидетелстват за по-разширено разбиране на „бо-

гословието на името”, прехвърляйки върху личността на Иисус от На-
зарет определения, които принадлежат на Бога. Лари Хуртадо с осно-
вание подчертава, че ефикасността на Иисус и Неговото име (той има 
предвид изцеленията, извършвани в името на Иисус Христос) имат 
свой единствен аналог в древноеврейското виждане за единия Бог и 
значимостта на Неговото име (YHWH) в обществената вероизповед и 
практиката на посвещението, които са в съгласие с грижата на еврей-
ския монотеизъм да бъде поддържана вярата в уникалността на единия 
Бог.94 Тази еврейска херменевтична рамка на текста е по-вероятна и по-
лесно смилаема за християните, живели в онези първи години, откол-
кото сложните гностико-елинистични митове, които е спорно доколко 
са били познати и възприемани. 

93 Първият цитат със сигурност препраща към Пс. 117:26 „Благословен, кой-
то иде в името Господне!” По този начин в думите на Иисус „мнозина ще дойдат в 
Мое име” Той всъщност прави аналог между идването в Неговото име и идването в 
името на Яхве, споменато в псалома. Също толкова значим е текстът от Мат. 7:22, 
защото той споменава, че пророчеството е извършвано в името на Иисус. Това на-
сочва вниманието ни към Втор. 18:20 „Който пък пророк се осмели да говори в Мое 
име, каквото не съм му заповядал да говори, и който говори от име на други богове, 
такъв пророк да бъде погубен”. Това съответствие между двата текста още веднъж 
свидетелства, че името на Иисус стои на мястото на името на Бога. Последният откъс 
е парадоксален с това, че въвежда “на (в) Неговото име” в текст, който не съдържа 
фразата. Тя не се среща нито в еврейския текст на Исая 11:10, нито в текста на LXX, 
но има връзка с Ис. 50:10 („Който ходи в мрак, без светлина, да се уповава на името 
Господне и да се осланя на своя Бог”), предавайки по този начин ясно намерението на 
евангелиста да въздигне името на Иисус, тенденция, която запазва своята тежест и в 
Corpus Paulinum. Могат да бъдат споменати също и други идеи в синоптичните еван-
гелия, които отразяват божествеността на Спасителя. Особено показателна е идеята 
за изпращането на Светия Дух от Сина. Евангелистите пишат, че Синът е изпратен 
от Отца, но също така свидетелстват, че Духът е изпратен от Сина, както и че Синът 
кръщава със Светия Дух. Тук се съдържа идеята за божествената идентичност на 
Сина – Той действа от позицията на Бога. Разказът за чудото с големия улов (Лука 
5:1-11) както и думите на св. апостол Петър „иди си от мене, Господи, понеже аз съм 
грешен човек” отпращат към старозаветната идея за Божието присъствие, от което се 
отдръпват хората поради осъзнаване на Божието величие. Ibid., pp. 72 –75.

94 Hurtado, L. Lord Jesus Christ, p. 204.
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Заключение
Поставената тема имаше за цел да отговори на въпроси, свързани 

с жанровото определяне на понятието „химн”, и да очертае богослов-
ските контури на Фил. 2:5-11. Изложението остави немалко отворени 
въпроси, въпреки заявената позиция. Точното жанрово дефиниране на 
химна e трудна за решаване задача. Той носи белезите не само на прос-
лава на Бога, но също на молитва и понякога на богословска наситеност. 
Създадените критерии, с които се разграничава химнът от прозата, не 
са приложими винаги, защото още преди времето на Спасителя се забе-
лязва взаимопроникване, което ги прави относителни. През последните 
години се призна наличието на „проза химн” или „хвалебствена про-
за”, която е част от епидеиктичната реторика. Метриката е критерий, 
който изследователи днес признават, че отличава химна от прозата в 
гръко-римския свят95. Възможно е да се говори, че раннохристиянската 
химнография е била все още близка до еврейски контекст, но не може 
категорично да бъдат пренебрегнати възможни влияния. 

Относно богословието на самия текст нещата като че ли са по-от-
четливи. В изложението е следвана ясната богословска позиция: Иисус 
Христос, нашият Спасител, бидейки във форма на Бог, метафорично 
напусна Своята божествена слава, смирявайки се дори до смърт кръст-
на, за да можем ние, ставайки съучастници в този начин на мислене, 
да достигнем славата, която Той е имал у Отца, преди светът да бъде. 
По този начин в Христос намира извор, смисъл и цел всеки нравствен 
устрем. Остават дискусионни обаче въпросите, свързани с превода и 
значението на изразите: „в образ Божий” и „похищение да бъде равен 
Богу”. До известна степен богословският поглед е предопределен от 
предзададена христология. Въпреки това остава ясното твърдение, че 
двете понятия трябва да бъдат мислени в категориите на небесна хрис-
тология в нейния прочит, който предполага божествеността на Господ 
Иисус Христос. 

95 Матю Гордли свидетелства, привеждайки мнението на Кенет Довър (Kenneth 
Dover), че гръцката поезия и проза били различими за слуха. Пят текст бил поезия. 
Четен текст бил считан за поезия, ако е организиран ритмично в един или друг огра-
ничен брой от сходни ритмични единици, т.е. метър. Без метър текстът е приеман за 
проза. Gordley, М. The Colossian Hymn, p. 198. Същият подчертава, че химнът дейст-
вително се отличавал по своята лексика, синтаксис и морфология, но тези черти не 
са същности. Ibid.
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СРЕЩА НА НАУКАТА С ВЯРАТА
Румяна Малчева

THE MEETING OF THE SCIENCE WITH BELIEVE
Rumyana Malcheva

Nowadays it is conceived that science and faith are two completely separate fields 
of human knowledge, between which there is nothing common. This article aims to show that 
even though science and faith in human life are perceived in a different way, their intersection 
and interaction are inevitable. And even though sometimes there might be disagreements and 
conflicts between them, their „meeting“ is of extreme importance to todays world.

Ние получаваме знание за света около нас, преди всичко, чрез не-
посредствено въздействие с външния свят, където основна роля имат 
нашите органи за сетивно възприятие1. Ако приемем свидетелството на 
непосредствените впечатления за единствен източник на информация, 
тогава тя ще зависи от степента на развитие на възприемащите апара-
ти, „които имат различен диапазон както при различните анализатори, 
така и при едни и същи анализатори в различните хора”2. Това показва, 
че сетивните органи не могат да бъдат обективен критерий за позна-
нието на света. Безспорно те са в основата на нашето съществуване и 
надеждно средство във всекидневния ни опит, но тъй като се основава 
на субективните свойства на познаващия, сетивното познание не може 
да се определи като безгрешно и пълно.

На второ място, чрез последователно и свързано осмисляне на 
данните стигаме до разумно заключение за света около нас. На практи-
ка, чрез логическото мислене се виждат правилните взаимоотношения 
между обектите на наблюдение и истината, с която вече разполагаме. 

1 Речник по психология. (прев.от немски М. Дилова, Г. Никова и др.). София, 
1989, с. 522 (Rechnik po psihologia. (prev. ot nemski M. Dilova, G. Nikova i dr.). Sofia, 
1989, s. 522.

2 Трифонов, Тр. Обща психология. София, 1996, с. 61 (Trifonov, Tr. Obshta 
psihologia. Sofia, 1996, s. 61).
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Но в света съществуват явления и обекти, които не могат да бъдат пред-
ставени нагледно – те са недостъпни за непосредствените усещания 
и човек съди за тях без помощта на сетивата и умозаключенията. На-
пример, това са скоростта на светлината, съществуването на елемен-
тарните частици, относителността на пространството и времето; сила, 
съотношенията между причина, следствие и др. Тук непосредствените 
усещания и последователното осмисляне на данните се оказват недос-
татъчно средство за осмисляне на действителността. Разкрива се ха-
рактерната особеност на логическото мислене – неговата абстрактност. 
Тази способност на човека го насочва към основното, към скритото, 
а не само към външно видимото в явленията. На това ниво мисълта 
започва да изгражда абстрактни понятия и конструкции, но вече в сфе-
рата на идеалните умопостижения – тя се явява предпоставка за навли-
зане в дълбините на съществуващата реалност.

Пример за това е физиката, която на по ранен етап от своето раз-
витие се е делила на механика, акустика, оптика и топлинна теория. В 
това деление ясно се вижда решаващата роля на качествата на човека, 
връзката с възприятието за движение, с усещането за звук, светлина 
и топлина. С по-нататъшното ѝ развитие, тези средства на познание 
се оказват ненадеждни и неподходящи. За да може да бъде разбрана 
действителността се появява необходимост от замяна на една систе-
ма от понятия с друга3. Съвременната физика борави с абстрактни, 
парадоксални и непредставими понятия (кварки, лептони, мезони) и 
логически конструкции, които влизат в противоречие с обичайната 
логика, тъй като са непривични и трудно обясними. Независимо, че 
този път на мислене е дал много за опознаването на действителността, 
като попълва посредстващите звена, извежда, но не дава окончателно 
познание за истинската реалност. Следователно абстрактното мислене 
също не може да ни представи съвкупността от всички експерименти 
в еднообразна и непротиворечаща картина; то се оказва само още един 
етап към пътя, който отвежда до свръхразсъдъчните структури на би-
тието. 

Само операционалността на интелекта не е достатъчно условие 
за достигане до научни истини. Не е възможно да се обоснове реален 
мироглед единствено върху сетивните данни и разума, защото това ще 
бъде едностранчива картина за света. Ценно се явява не разсъдъчното 
само по себе си знание, а способността на човека да проникне в дъл-

3 Борн, М. Эйнштейновская теория относительности. Москва, 1972, с. 10 
(Born, M. Eynshteynovskaia teoria otnositelnosti. Moskva, 1972, s. 10)

Среща на науката с вярата
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боките принципи на битието. Именно тук се явява необходимостта от 
интуицията, която да допълни празнините в нашия мироглед.

За философите рационалисти Рене Декарт, Бенедикт Спиноза, 
Готфрид Вилхелм Лайбниц, интуицията дава началата на познанието. 
Тя “е висша проява на единството на знанието и при това на интелекту-
алното знание, тъй като в акта на интуицията разумът едновременно и 
мисли и съзерцава. Неговото съзерцание не е само сетивно познание на 
единичното, а представлява интелектуално съзерцание на всеобщите и 
необходими връзки на предмета, а мисленето не е празно, формалното 
свързване на понятията и предпоставките, взети откъснато от тяхната 
съдържателна истинност: чрез логическия ред и връзката на идеите ми-
сленето постига реда и връзката на самите вещи”4. 

Най-ревностният привърженик на интуитивизма във философия-
та на XX в. Анри Бергсон смята, че благодарение на интуицията, която 
е непосредствено виждане, човек може без логически умозаключения 
да достигне до същността на нещата. Това съвпада с мнението на Н. 
Лоски, който я определя като “непосредствено съзерцание на нещата 
от опознаващия го субект“5. Като интелектуално „вчувстване в нещата” 
за интуицията е характерно движението, развитието. Чрез нея могат да 
се постигат истини, които за интелекта са недостъпни – той борави с 
абстракции и “схваща действителността винаги статично”6. Затова, ако 
му се доверяваме е невъзможно да се проникнем в абсолютното.

Интуитивните прозрения, чрез които непосредствено се постига 
истината, са в основата на велики научни открития. Това непосредстве-
но знание изниква в съзнанието на човека като творчески елемент от 
неговата изследователска дейност и “носи характер на гениално, мо-
ментно прозрение и на свободно творческо откровение”7

Редица учени свидетелстват, че са направили своите открития по 
интуиция: по пътя на внезапни скокове на ума, когато се проявяват спо-

4 Асмус, Ф. В. Проблема интуиции в философии и математике. Москва, 1965, 
c. 17 (Amus, F. V. Problema intuizhii v filosofii i matematike. Moskva, 1965, s. 17).

5 Лосский, Н. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. 
Москва, 1995, с. 137 (Losskiy N. Chuvstvennaia, intellektualynaia i misticheskaia 
intuizhia. Moskva, 1995, s. 137).

6 Арх. Евтимий (Сапунджиев) Кратък наръчник на християнската апо-
логетика. Пловдив, 1942, с. 16 (Arh. Evtimii (Sapundzhiev). Kratak narachnik na 
hristiyanskata apologetika. Plovdiv, 1942, s. 16).

7 Панчовски, И. Психология на религията в християнско апологетическо 
осветление. София, 1943, 177 (Panchovski, I. Psihologia na religiyata v hristiyansko 
apologetichesko osvetlenie. Sofia, 1943, s. 177).
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собности, освободени от оковите на логично-дискурсивното мислене8. 
Ролята на интуицията като предлогически и свръхестествен процес се 
подчертава и от А. Айнщайн – според него към основните закони води 
не логическия път, а само основаната върху проникване в същността на 
опита интуиция9.

В областта на математиката, която се счита за ”точна” наука, ин-
туитивните прозрения също намират място. В своята книга “Математи-
ка и правдоподобные рассуждения” Д. Пойа подчертава, че доказател-
ствените разсъждения се откриват с помощта на догадка: ”Това звучи 
малко парадоксално… Математиката се разглежда като доказателстве-
на наука, но това е само една нейна страна. Завършената математика, 
представена в окончателната ѝ форма изглежда като чисто доказател-
ствена, състояща се само от доказателства. Но математиката в процеса 
на създаване напомня всякакви други човешки знания, които се намират 
в процес на създаване. Длъжни сте да се досетите за математическата 
теорема, преди да я докажете”10. Независимо от това, че догадката не се 
основава на достатъчно сигурни данни, тя се явява полезна за прехода 
към едно по-задълбочено изследване. Пример за това е идеята на Й. Ке-
плер, за съчетаването на шестте планети с пет правилни многостенни, 
която по онова време се отхвърля. Тя го подтиква към по-задълбочено 
изследване на средните разстояния между планетите, техните орбити 
и времето им на завъртане. Тази догадка в крайна сметка се оказва ос-
лепителна и довежда до формулиране на великите закони за движение 
на планетите (на Кеплер и Нютон и всички наши съвременни научни 
виждания)11. Съвременните физици, също се основават на метафизична 
вяра, като правят доста смели предположения и по-късно доказват пра-
вилността им. Стивън Хокинг признава, че разчита на интуицията си, 
като се опитва да отгатне даден резултат, а по-късно го доказва12.

Оказва се, че между интуитивното и дискурсивно мислене има до-
пирни точки. Тъкмо тази преплетеност е в основата на научното мисле-
не. Учените съзнават, че фактите сами по себе си не са достатъчни, за да 

8 Бройл де Луи. По тропам науки. Москва, 1962, с. 295 (Broyl de Lui. Po 
tropam nauki. Moskva, 1962, s. 295).

9 Поликаров, А. Методология на научното познание. София, 1973, с. 66 
(Polikarov, A. Metodologia na nauchnoto poznanie. Sofia, 1973, s. 66).

10 Пойа, Д. Математика и правдоподобные рассуждения. Москва, 1957, с. 10 
(Poya, D. Matematika i pravdopodobnaye rassuzhdeniya. Moskva, 1957, s. 10).

11 Пак там, с. 235.
12 Бослоу, Дж. Вселената на Стивън Хокинг. София, 2004, с. 100 (Boslou, Dzh. 

Vselenata na Stivan Hoking. Sofia, 2004, s. 100).
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представят истинския смисъл на действителността. Двигател на науката 
са не количеството събрани факти, а интуитивното прозрение. Затова 
като че ли “чистите факти”, събрани в процеса на наблюдение, трябва 
да бъдат ”пренебрегнати” и да отстъпят място на творческото въображе-
ние. Въз основа на него, човекът е способен да отразява и опознава та-
кива свойства на околния свят, които иначе са недостъпни за конкретно-
то възприемане. В този смисъл науката е „не просто огледало на факти-
те, а конструиране”13. Тя е плод на две дейности, които са органически 
свързани помежду си. Едната се основава на творческото въображение, 
което е извор на всички идеи. А другата се опира на наблюдението, в 
което основна роля има разума, чрез който фактите се съпоставят.

Науката е организирана, подредена, рационална и съдържателна 
форма на знание, което е цялостно по своята природа. Затова не може 
да бъде разделено на независими едно от друго емпирично и теоре-
тично равнище. На емпирично ниво тя включва факти, наблюдения и 
експерименти, а на теоретично – се позовава на постулати, аксиоми, 
хипотези и теории. Това означава, че всяко емпирично твърдение е обу-
словено от съответните хипотези и теории. Но “научните хипотези не 
са точно установено знание, а предположение”14 и докато не се потвър-
дят опитно те си остават хипотези. Теориите, също не дават абсолютно 
знание. Тe правят предвиждания, които впоследствие трябва да бъдат 
проверени чрез наблюдения. При тях всички факти се свързват, чрез 
допускане на обща причина между тях. А убедеността, че обективно 
съществува причина-закон е резултат на вярата, която има свое ирацио-
нално начало. „Всяко научно знание има само хипотетичен, предполо-
жителен характер, то не е защитено от грешки”, заявява Карл Попър15, а 
това означава, че хипотезите и теориите могат да бъдат опровергавани, 
когато истинността им не се потвърди в опита. Затова „теорията може 
да се смята всякога като едно приближение до истината, …по-късно, 
тя може да се измести от някоя друга”16. Въпреки, че всяка научна дей-

13 Ортега-и-Гасет, Х. По повод на Галилей. София, 2004, с. 19 (Ortega i Gaset, 
H. Po povod na Galiley. Sofia, 2004, s. 19).

14 Маринов, Б. Из методологията на християнската апологетика във връзка с 
темата „Библия и наука” – В: ГБФ, 23, 1945, с. 23. (Marinov, B. Iz metodologiyata na 
hristiyanskata apologetika vav vrazka s temata „Biblia i nauka” – V: GBF, 23, 1945, s. 23).

15 Философски речник. Съвременни философи XIX – XX век, школи, направления 
(съст. В. П. Филатов, В. С. Малахов), София, 1993, с. 403 (Filosofski rechnik.Savremenni 
filosofi XIX – XX vek, shkoli, napravlenia (sast. V. P. Filatov. V. S. Malahov), Sofia, s. 403).

16 Арх. Евтимий (Сапунджев) Цит. съч., с. 11 (Arh. Evtimii (Sapundzhiev) Tsit. 
sach., с.11).
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ност се описва с хипотеза, данни, експеримент, теория, прогноза и т. н., 
няма един всеобщо признат „научен метод”. Освен това всяка теория 
е израз на условията, при които е създадена, учените не са напълно 
независими наблюдатели, те имат своите човешки интереси и пред-
разсъдъци17. За всички е ясно, че предлаганата от учените „истина от 
последна инстанция”18 се изгражда върху извлечени от опита факти, 
които могат да се тълкуват различно и предубедено, като по този на-
чин се изграждат различаващи се, а понякога и противоречиви теории. 
Науката е динамичен процес при който непрекъснато се произвежда и 
препредава информация, което насочва към друга особеност – нейната 
изменчивост.

При това положение може да обобщим следното: „Вярата съпът-
ства учения на всички етапи от формирането на хипотези до изгражда-
нето на теория”19. Цялото рационално мислене се основава на предпос-
тавки, които не могат да бъдат категорично доказани. Те се утвържда-
ват единствено от вярата, която лежи в убежденията, „че материалната 
вселена е еднородна…, че това еднообразие може да бъде осъзнато от 
човешкия ум, че сетивата с които си служим като цяло са надеждни…
допуска, че нашият разум е способен да стига до достоверни заклю-
чения, основани на точни данни”20. Това потвърждава и А. Айнщайн, 
който заявява: „Вярата във външния свят, независимо от възприемащия 
субект, е основата на цялата природна наука”21. Нещо повече, освен, че 
неизбежно присъства във всеки научен мироглед тя „внася смисъл и 
ред във фактите и законите на науката”22. Без нея не може да има дейст-
вително, реално познание.

В такъв случай не е трудно да стигнем до констатацията, че не 
съществува чист разумов мироглед изграден само върху интелектуални 
основи. Неговите корени отиват в дълбочини, които не могат да бъдат 

17 Хокинг, Ст. Млодинов, Л. По-кратка история на времето. София, 2007, с. 
24. (Hoking St. Mlodinow, L. Po kratka istoria na vremeto. Sofia, 2007, s. 24).

18 Пенов, С. Философия на духа. София, 1996, с. 53 (Penov, S. Filosohia na duha. 
Sofia, 1996, s. 53). 

19 Динев, В. Философска антропология. София, 2000, с. 148 (Dinev, V. Filosofska 
antropologia. Sofia, 2000, s. 148).

20 Сайър, Дж. Защо изобщо да вярваме в нещо? София, 2000, с. 17 (Sayar, Dzh. 
Zashto izobshto da vyarvame v neshto ? Sofia, 2000, s. 17).

21 Поликаров, А. Методология на научното познание, с. 14 (Polikarov, A. 
Metodologia na nauchnoto poznanie, 1973, s. 14).

22 Маджуров, Н. Науката против вярата ли е? – Богословска мисъл, 4, 1997, с. 
56 (Madzhurov N. Naukata protiv vyarata li e ? – Bogoslovska missal, 4, 1997, s. 56).
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изследвани с помощта на научните методи, защото стигат до духовните 
основи, които са от областта на вярата. Благодарение на вярата, човек 
е убеден, че правилно употребения разум го води към истината. Осно-
ванията на вярата стоят много по-дълбоко от знанието и мисленето. Тя 
попълва ония празноти, в човешкия мироглед, с които не може да се 
справи човешкото познание23.

Вярата е удивителен феномен и постоянен спътник на човешкия 
живот. Тя е вътрешно състояние на човека и негова характерна чер-
та, която пронизва и определя човешкия опит като му позволява да се 
отнася към реалността без илюзии и да живее според нея24. Понякога 
тя изразява различни състояния и дейности, а друг път е синоним на 
термините религия и вероизповедание Фактът, че хората са изпълнени 
с вяра от всякакъв род – вяра в закономерностите на природата, в сво-
бодата, в справедливостта, доброто, в науката. ”Това показва, че вярата 
не е еднозначна и не се затваря в един обект”25.

Като явление, вярата е субективно-обективно отношение на чо-
века към това, на което се уповава. Тази личностна обвързаност, „е не 
толкова рационално възприемане на теоретичен принцип, колкото до-
верие, към този който ни уверява”26. С други думи, това е отношение, 
което по своята същност не се изгражда върху доводи, а по-скоро може 
да бъде сравнено с мистиката и е сродно с нея по характер27. Това не 
дава основание да се твърди, че подобно отношение е ирационален фе-
номен. Много философи (Мигел де Унамуно, Ерих Фром, Мартин Бу-
бер, Рудорф Ото) приемат, че вярата е нещо сложно, включващо както 
рационални, така и ирационални елементи. 

Важно е да се подчертае, че напълно неправилно е вярата да се 
свързва единствено с вярата в Бога и като противоположност на науч-
ното мислене. Според Ерих Фром затварянето на вярата само в грани-
ците на религиозните догми я превръща в анахронизъм в развитието на 

23 Арх. Евтимий (Сапунджев) Цит. съч., 13–16 (Arh. Evtimii (Sapunzhiev) 
Tsit. sach., 13–16).

24 Фром, Э. Иметь или быть. Москва, 1986, 71–74 (From, Е. Imety ili byty. 
Moskva, 1986, 71–74).

25 Динев, В. Философска антропология, с. 144 (Dinev, V. Filosofska antropologia, 
s. 144).

26 Унамуно, М. Есеистика. София, 1983, с. 653 (Unamuno, M. Eseistika, Sofia, 
1983, s. 653).

27 Йотов, С. Философия на вярата. Религиозна и нерелигиозна вяра. – В: 
Философия на религията. София, 2000, с. 260 (Jotov, S. Filosofia na vyarata. Religiozna 
i nereligiozna vyara. – V: Filosofia na religiyata. Sofia, 2000, s. 260).
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човечеството. В тази връзка той прави разграничение между ирацио-
нална и рационална вяра. Ирационалната вяра не се основа на собствен 
интелектуален и сетивен опит, тя е емоционално подчиняване на ира-
ционален авторитет и има бездеен характер. Рационалната вяра пък се 
основава върху продуктивна интелектуална и емоционална активност. 
Примери за такава вяра дава историята на науката – Н. Коперник, Г. 
Галилей и др.28

Затова, че епохалните научни постижения неминуемо преминават 
от сферата на научната прецизност в областта на трансцендентното и 
философията свидетелстват много учени. Според Владимир Соловьов в 
основата на истинското знание лежи религиозното възприятие29. Съгла-
сие с това изразява А. Айнщайн със следните думи: ”Мога да твърдя, че 
религиозното чувство, което има определен космически източник в на-
учните изследвания се преживява особено остро, осезателно. Без съм-
нение това чувство най-силно са усещали първите създатели на научни 
концепции. Научното разбиране за строежа на вселената дава на човека 
най-дълбоко чувство на вярата. Разбирането за вселената, придобито 
след многогодишна работа, е надарило с такива дълбоки чувства Ке-
плер и Нютон. А тези, които са оставали само в практическата сфера 
на научните изследвания, винаги и навсякъде са обяснявали този факт 
погрешно. Тази интуиция и вдъхновение пълнят сърцата само на тези, 
които са отдали живота си на науката и само такива хора продължават 
своите търсения независимо от хилядите трудности. Те получават тази 
сила от религиозното чувство,…в нашия материалистичен век най-
дълбоки религиозни преживявания са изпитвали тези, които първи са 
прокарвали пътя на позитивната наука”30. Това означава, че не същест-
вуват научни основания за отричане на вярата като познавателна сила. 
Нещо повече, вярата като убеждение, относно онова, което все още не е 
доказано и знанието като доверие към земния кръгозор са органически 
свързани и взаимно допълващи се. Без изобщо да отхвърля нуждата от 
вярата, научното познание потвърждава, че са тясно свързани.

След като наред с увереността в разума науката допуска и дру-
га – метафизична увереност, е неоснователно да се твърди, че знанието 
има предимство пред вярата, тъй като последното се подхранва с това, 

28 Фром, Е. Революция на надеждата. София, 2005, с. 27 (From, E. Revolyutsia 
na nadezhata. Sofia, 2005, s. 27).

29 Борунков, Ю. Ф. Структура религиозного сознания. Москва, 1971, с. 118 
(Borunkov, Yu. F. Struкtura na religioznogo saznania. Moskva, 1971, s. 118).

30 Monsmа, J. The Evidence of God in Expanding Universе. New York, 1976, p. 13.
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което дава вярата и разликата е само в характера на самата вяра31. Сле-
дователно, вярата е естествена убеденост в истини, които надхвърлят 
пределите на човешкия опит, а знанието – непосредствена убеденост в 
истини, които стоят в основите на нашия опит. Двете същности взаим-
но се допълват32.

В съвремието човекът превръща науката в основа на системата 
си от убеждения. Тази своя вяра той основава на всемогъществото на 
разума и неограниченото приложение на знанието в живота. Науката 
непрекъснато предлага най-надеждните и ефикасни процедури за по-
лучаване на ново знание, по този начин се утвърждава нейната прак-
тическа ценност. Тя има претенции за универсалност и валидност на 
своите методи и резултати и по този начин се създава впечатление, че 
може да даде общовалидна формула за разрешаването на човешките 
проблеми33. Независимо от постиженията ѝ обаче, става все по-ясно, че 
колкото и далече да стига научното изследване, има въпроси, на които 
никога няма да се отговори. Тук интелектуалните усилия са недоста-
тъчни, защото пълнотата на познанието се корени в нещо по-дълбоко и 
загадъчно, което се намира в друг порядък. За него е необходимо зна-
ние с друго измерение, което не се постига чрез абстрактно-логическия 
път на науката. Затова истините, до които стига науката са полезни, но 
ограничени, тъй като те са валидни само за земно-видимия свят.

Същевременно става ясно, че освен рационалната съществува и 
ирационална област на битието, която е не по-маловажна. Това озна-
чава, че физичните и духовни аспекти на живота са взаимосвързани 
в комплексно единство. Ако искаме да вникнем в същността на неща-
та, те трябва да бъдат съотнесени към изначална реалност и да бъдат 
жизнено осмислени. А това не може да бъде осъществено само с инте-
лектуален научен подход. Необходим е интегрален тип познание, което 
органически съчетава непосредствения опит, абстрактното мислене и 
интуицията, чрез което да се стигне до последните граници на битие-
то34. Проследявайки веригата от производни причини на нещата винаги 
стигаме до първоначалната и абсолютна причина.

31 Бердяев, Н. Философия на свободата. София, 2001, с. 220 (Berdyaev, N. 
Filosofia na svobodata. Sofia, 2001, s. 220).

32 Пак там, с. 222. 
33 Георгиев, О. Философия. София, 2000, с. 221 (Georgiev, O. Filosofia. Sofia, 

2000, s. 221).
34 Мен, А. Произход на религията. Велико Търново, 1994, с. 48 (Men, A. 

Proizhod na religiyata. Veliko Tarnovo, 1994, s. 48).
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Това допускане се доближава до библейското разбиране за стой-
ността и единството на света и за прилагането на вярата във всички 
области на живота. От тук следва въпросът: защо научното познание, 
което се основава на извън научни фактори се счита за обективно, а 
християнската вяра, основана на Божието слово е подложена на съмне-
ние? Вярно е, че богооткровенните истини, които ни съобщава Библи-
ята, са свръхразсъдъчни и не се вместват в дискурсивното мислене, но 
при тяхното изясняване разумът има своя дял. Християнското благове-
стие като се стреми да поддържа необходимостта от вяра, може да бъде 
обяснено чрез използването на рационални свидетелства.

Вярно е, че основният елемент при установяването на взаимоот-
ношенията с Бога е вярата. Но Библията съдържа интелектуален фак-
тор и един от инструментите, който Св. Дух използва за просветление е 
разумът, който е част от човешката същност. В този смисъл библейска-
та вяра е вяра на виждането, че човешкият разум не може да изследва 
Бога, нито може да го види, защото Бог е Дух и тези, които му се покла-
нят, трябва да му се покланят с дух и истина (Иоан 4:24). И, макар инте-
лектуалното съмнение да не води до спасение, знанието и логиката не 
отдалечават човека от Бога, а са част от процеса, който води към Него. 
Това означава, че християнството има рационална основа и претенци-
ите за неговата истинност могат да бъдат проверени последователно и 
съгласувано по обичайните начини, чрез които проверяваме познатите 
ни неща. В този смисъл рационалното съдържание на истината е ва-
жно, но превес има нравствената страна, която “се изследва духовно”(1 
Кор. 2:14). Християнството ясно посочва, че действителният проблем 
е от нравствено, а не от интелектуално естество. Защото, както вярата, 
така и безверието се обуславят от нравственото състояние на човека. 
Това не е въпрос на умствени възможности, а преди всичко на воля; 
единственият път, който води до разрешаване на интелектуалните про-
блеми е нравственото посвещение (Иоан 7:17).

Независимо от това, че въпросът за връзката и взаимодействието 
между науката и вярата е сложен за изследване това не означава, че те 
не си взаимодействат или, че са несъвместими. Истинното знание е ре-
зултат от емпиричното, рационалното и мистично познание, поставени 
в правилни съотношения едно спрямо друго35. Знанието за тварния свят 
се разработва от науката, а вярата определя неговата духовна основа. 

35 Цит. по материали от интернет: Николай Лоски. Владимир Соловьов и при-
емниците му в руската религиозна мисъл. http://dveri.bg/component/com_content/
id,18707/view,article/
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272

Макар тези фактори да имат различни измерения в културно историче-
ския процес на човечеството те неизбежно се пресичат. Нещо повече 
„срещата„ между тях е от изключителна важност, тъй като е пределно 
ясно е, че идеята за устойчивото развитие на човечеството е проблем 
както на науката, така и на религията. 

Румяна Малчева
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АНГЕЛОВА, Р. 
ИЗВОРИ ЗА НОВАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ. 

СБОРНИК ОТ ТЕКСТОВЕ И ДОКУМЕНТИ.  
Велико Търново, 2017, 227 страници1

Тодорка Симеонова

Историята се изгражда върху факти, останали в извори от различно 
естество. Историческият извор е източникът (или източниците) на селек-
тираната в него информация. Една от основните характеристики на пис-
мените исторически паметници е свързана със статута им не само на ин-
формационни, а и на особени културни носители. В тях са експлицирани 
принципите и критериите, по които всяка духовна реалност структурира 
наличния фактологичен поток, превръщайки го в оформена цялост, на-
речена информация.Оценявайки важността на този тип информация, от-
белязваме, че на книжния пазар е новото помагало на проф. д-р Росица 
Ангелова, преподавател по нова българска история в Катедра „История и ар-
хеология“ на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. 
Росица Ангелова е автор на редица издания – монографии2, студии3, 

1 Рецензенти: проф. дин Иван Русев, доц. д-р Евгения Иванова. Научен редактор 
доц. д-р Васил Параскевов. Издателство „Фабер“. (Retsenzenti: prof. din Ivan Rusev, dots. 
d-r V Evgeniya Ivanova. Nauchen redactor dots. d-r Vasil Paraskevov. Izdatelstvo„Faber“).

2 Развитие и дейност на Народната партия (1899 – 1911). Велико Търново, 
2003, 304 с. (Razvitie i deynost na Narodnata partiya (1899 – 1911). Veliko Tarnovo, 2003, 
304 s.); Стопанско развитие на Шумен 1878 – 1944. Велико Търново, 2006, 356 с. 
(Stopansko razvitie na Shumen 1878 – 1944. Veliko Tarnovo, 2006, 356 s.); Миналото на 
Шумен (1878 – 1911). Велико Търново, 2011, 720 с. (Minaloto na Shumen (1878 – 1911). 
Veliko Tarnovo, 2011, 720 s.); Миналото на Шумен (1912 – 1919). Велико Търново, 2012, 
290 с. (Minaloto na Shumen (1912-1919). Veliko Tarnovo, 2012, 290 s.); Шуменското 
общество (1919 – 1944). Велико Търново, 2013, 608 с. и др. (Shumenskoto obshtestvo 
(1919 – 1944). Veliko Tarnovo, 2013, 608 s. i dr.).

3 Народната партия и национално-освободителното движение в Македония 
и Одринска Тракия. Част І. – Македонски преглед, 2002, 2, 33–65 (Narodnata partiya 
i natsionalno – osvoboditelnoto dvizhenie v Makedoniya i Odrinska Trakiya. Chast I. – 
Makedonski pregled, 2002, 2, 33–65); Народната партия и национално-освободително-
то движение в Македония и Одринска Тракия. Част ІІ. – Македонски преглед, 2002, 
3, 31–55 (Narodnata partiya I natsionalno – osvoboditelnoto dvizhenie v Makedoniya I 
OdrinskaTrakiya. Chast II. – Makedonski pregled, 2002, 3, 31–55); Народната партия 
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статии4, учебници5 и помагала6, свързани с въпросите на историята на 

и вътрешнополитическото развитие на България (1903 – 1908) – ИПр, 2003, 1, 
3–31 (Narodnata partiya I vatreshnopoliticheskoto razvitie na Bulgaria (1903 – 1908) – 
IPr, 2003, 1, 3–31); Учителските институти в Шумен (1919 – 1944). – В: Понятия, 
ценности, промени. Историята: време и реалности. Т. 10. Варна, 2014, 286–314 
(Uchitelskite instituti v Shumen (1919 – 1944). – V: Ponqtiya, tsennosti, promeni. Istoriyata: 
vremeirealnosti. Т. 10. Varna, 2014, 286–314); Шумен по време на Първата световна 
война (1 септ. 1915 – 27 ноем. 1919). – В: България в световното културно наслед-
ство. Шумен, 2014, 976–1004 (Shumen povreme na Parvata Svetovna voyna (1 sept. 
1915 – 27 noem. 1919). – V: Bulgaria v svetovnoto kulturno nasledstvo. Shumen, 2014, 
976–1004); Партийни проекти за промяна на Търновската конституция в навечерието 
и по време на Петото ВНС (1910 – 1911). – Историкии, 4, 2011, 369–395 (Partiyni 
proekti zapromyana naTarnovskata konstitutsiya v navecherieto I povreme na Petoto VNS 
1910 – 1911). – Istorikii, 4, 2011, 369–395); Еманципацията на шуменки: Женско дру-
жество „Родолюбие” (1872 – 1944). – Светът на българина през ХХ век. София, 2011, 
335–353 (Emantsipatsiyata na shumenki: zhenskoto druzhestvo „Rodolyubie” (1872 – 
1944). – Svetat na balgarina prez XX vek. Sofia, 2011, 335–353); Политическата роля 
на военните министри в Княжество България (1879 – 1885). – В: Годишник на ШУ 
„Еп. К. Преславски”, ФХН. Т. ХХІІ А. Шумен, 2011, 229–327 (Politicheskata rolya na 
voennite ministry v Knyazhestvo Bulgaria (1879 – 1885). – V: Godishnik na ShU „Еp. К. 
Preslavski”, FХN. Т. ХХІІ А. Shumen, 2011, 229–327); Подполковник Пенчо Шиваров 
и политическата криза от 1886 г. – В: Известия на Специализирания музей за резбар-
ско и зографско изкуство. Т. 4. Варна, 2015, 56–93 (Podpolkovnik Pencho Shivarov 
i politicheskata kriza ot 1886 g. – V: Izvestiya na spetsializiraniya muzey za rezbarsko I 
zografsko izkustvo. Т. 4. Varna, 2015, 56–93).

4 Петър Драгулев, Македония и шуменския периодичен печат. – Македонски пре-
глед, 2010, 1, 103–116 (Petar Dragulev, Makedoniya i shumenskiya periodichen pechat. – 
Makedonski pregled, 2010, 1, 103–116); Поборническо-опълченското дружество в 
Шумен – създаване и дейност (1883 – ?). – Минало, 2011, 1, 19–36 (Pobornichesko – 
opalchenskoto druzhestvo v Shumen – sazdavane i deynost (1883-?). – Minalo, 2011, 1, 
19–36); Мисията на Николай Каулбарс в България (1886 г.) чрез публицистичното 
кредо на Евгений Кочетов. – В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и 
реалности. Варна, 2011, т. 7, 313–327 (Misiyata na Nikolay Kaulbars v Bulgaria (1886 г.) 
chrez publitsistichnoto kredo na Evgeniy Kochetov. – V: Ponqtiya, tsennosti, promeni. 
Istoriyata: vremeirealnosti. Varna, 2011, т. 7, 313–327); Гражданското общество в 
Шумен (1879 – 1912). – В: Общности и идентичности в европейското простран-
ство. Шумен, 2011, 180–325 (Grazhdanskoto obshtestvo v Shumen(1879 – 1912). – V: 
Obshtnosti i identichnosti v evropeyskoto prostranstvo. Shumen, 2011, 180–325); Шумен 
в началото на ХХ век (19.01.1901 – 16.03.1911). – В: Сборник в чест на 70-годишни-
ната на проф. дин Димитър Игнатовски. Велико Търново, 2011, 299-357 (Shumen v 
nachaloto na ХХ век (19.01.1901 – 16.03.1911). – V: Sbornik v chest na 70 – godishninata 
na prof. din Dimitar Ignatovski. Veliko Тarnovo, 2011, 299–357).

5 Нова българска история (1878 – 1944). Велико Търново, 2008, 452 с. (Nova 
balgarska istoriya (1878 – 1944). Veliko Tarnovo, 2008, 452 s.); Знанието за история-
та в българското възрожденско училище. Велико Търново, 2007, 256 с. (Znanieto za 
istoriyata v balgarskoto vazrozhdensko uchilishte. VelikoTarnovo, 2007, 256 s.).

6 Помагало по методика на обучението по история. Шумен, 2006, 246 с. В съав-
торство с Г. Калайджийска Pomagalo po metodika na obuchenieto po istoriya. Shumen, 
2006, 246 s. V saavtorstvo s G. Kalaydzhiyska; Тестове по история на България. В 
съавторство с В. Бонева, Т. Тодоров. Шумен, 2009, 140 с. (Testove po istoriya na 

Тодорка Симеонова
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Третата българска държава, историческото образование през възрож-
денската епоха7, историята на протестантските деноминации8 и др. 

Сборникът с текстове и документи „Извори за новата българска ис-
тория“ съдържа 152 автентични документа, които характеризират основ-
ните исторически периоди от развитието на Третата българска държава 

Balgaria. V saavtorstvo s V. Boneva, T. Todorov. Shumen, 2009, 140 s.).
7 Приносите на Христо Данов за историческото образование през Възраждането. – 

Любословие, 2011, 11, 56–66 (Prinosite na Hristo Danov za istoricheskoto obrazovanie prez 
Vazrazhdaneto. – Lyuboslovie, 2011, 11, 56–66); Организация на обучението по история 
през Възраждането. – Епископ – Константинови четения. Т. 16. Шумен, 2011, 243–252 
(Organizatsiya na obuchenieto po istoriya prez Vazrazhdaneto. – Episkop – Konstantinovi 
cheteniya. Т. 16. Shumen, 2011, 243–252); Историята и нейната дидактика в творческите 
търсения на Гогол. – В: Вечният Гогол. Сборник с доклади от Юбилейна международ-
на научна конференция, проведена в Шумен (6 – 7. Х. 2009). Велико Търново, 2010, 157–
168 (Istoriyata i neynata didaktika v tvorcheskite tarseniya na Gogol. – V: Vechniyat Gogol. 
Sbornik s dokladi ot Yubileyna mezhdunarodna nauchna konferentsiya, provedena v Shumen 
(6 – 7. Х. 2009). Veliko Тarnovo, 2010, 157–168); Любен Каравелов и историческото 
образование през Възраждането. – История, 2010, (5–6), 1–14 (( Lyuben Karavelov i 
istoricheskoto obrazovanie prez Vazrazhdaneto. – Istoriya, 2010 (5–6), 1–14); Учебниците 
по история на Османската империя през възрожденската епоха. – В: Годишник на ШУ 
„Еп. К. Преславски”, ФХН, Т. ХХІА. Шумен, 2010, 203–224 (Uchebnitsite po istoriya 
na Osmanskata istoriya prez vazrozhdenskata epoxa. – V: Godishnik na SHU „Еp. К. 
Preslavski”, FХN, Т. ХХІА. Shumen, 2010, 203–224.

8 Петдесятната църква в България от учредяването на СЕПЦ до влизането в ОЕЦ 
(1928–1932). – Годишник на Висшия евангелски богословски институт. Т. 8. С., 2015, 
7–99 (Petdesyatnata tsarkva v Bulgaria ot uchredyavaneto na SEPTs do vlizaneto v OETs 
(1928 – 1932). – Godishnik na Visshiya evangelski bogoslovski institut. T. 8. S., 2015, 7 – 99); 
Съюзът на Евангелските петдесятни църкви между толерантността и гоненията. –В: 
Годишник на ШУ. ФХН. Т. ХХVІА, 2015, 284–330 (Sayuzat na Evangeliskite petdesyatni 
tsarkvi mezhdu tolerantnostta i goneniyata. – V: Godishnikna SHU. FHN. Т. ХХVІА, 2015, 
284–330); Съюзът на Евангелските баптистки църкви в България (1920 – 1928). – В: IN 
HONOREM 3. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р В. Панайотов. 
Шумен, 2016, 585–607 ( Sayuzat na Evangelskite baptiski tsarkvi v Bulgaria(1920 – 1928). 
– В: IN HONOREM 3. Yubileen sbornik v chest na 60 – godishnina na prof. d-r V. Panayotov. 
Shumen, 2016, 585–607); Съюзът на Евангелските баптистки църкви в България при 
председателството на Христо Марчев (1921 – 1923). – Журнал за исторически и архе-
ологически изследвания, 2016 (1–2), 125–151 (Sayuzat na Evangelskite baptistki tsarkvi v 
Bulgaria pri predsedatelstvoto na Hristo Marchev (1921 – 1923). – Zhurnal za istoricheski i 
arxeologicheski izsledvaniya, 2016 (1–2), 125–151); Павел Мишков начело на Съюза на 
Евангелските баптистки църкви в България (1932–1937). – Годишник на Висшия еван-
гелски богословски институт. София, 2016, 9, 7–54 (Pavel Mishkov nachelo na Sayuza na 
Evangelskite baptistki tsarkvi v Bulgaria (1932 – 1937). – Godishnik na Visshiya evangelski 
bogoslovski institutut. Sofia, 2016, 9, 7–54); Баптизмът по българските земи (средата на 
ХІХ-началото на ХХ век). – Известия на Исторически музей Шумен. Шумен, 2017, 17, 
237–269 (Baptizmat po balgarskite zemi (sredata nа ХІХ-nachaloto nа ХХ век). – Izvestiya 
na Istoricgeskiya muzey Shumen. Shumen, 2017, 17, 237–269).

Ангелова, Р. Извори за новата българска история



278

(1878 – 1944 г.), като обогатяват представата за ставалото през разглежда-
ния период. Изворите позволяват да се уплътни представата за обществе-
нополитическия и културен живот, както и възможност за интерпретация 
и доосветляване на редица проблеми от историята на новото време9.

Текстовете са разположени в 16 раздела и са подредени на базата 
на хронологично – тематичния принцип. Авторката използва различ-
ни източници – спомени, дневници, програми на политически партии, 
уводни статии от българския периодичен печат, международни дого-
вори, статистически сведения, укази и закони, публикувани докумен-
ти, които илюстрират духа на времето, дават представа за сложния и 
противоречив път на развитие на следосвобожденска България. И не 
на последно място показва, че изследването е изградено на солидна до-
кументална основа, а това само по себе си говори за задълбочената из-
следователска работа на автора. То доказва, че проф. Ангелова познава 
в детайли историята на Третата българска държава, резултат от нейната 
задълбочена и многогодишна научна работа.

В първия раздел „Възстановяване на българската държавна тради-
ция и устройство на Княжество България“ са включени седем документа, 
които разкриват възстановяването на държавността в българските земи. 
1878 г. ознаменува началото на нов период в историята на българския 
народ – ражда се Третата българска държава. Пред новоосвободената 
нация се разкриват хоризонтите на самостоятелно държавно съществу-
ване, на съзидателен труд и приобщаване към европейския свят. Вторият 
раздел „Първи крачки на самостоятелно политическо развитие (1879 – 
1885)“ разкрива документално политическото развитие на България през 
периода, един от трудните и сложни етапи на българското развитие, вре-
ме на преврати, избори и борби между либерали и консерватори, на пър-
вия български монарх Александър І и неговото заиграване с Търновската 
конституция. Въпреки трудностите, началото на възстановената българ-
ска държавност е поставено. Формират се държавните институции, по-
литическата култура на българите, дава се тласък за развитието на иконо-
миката и културата, за решаване на българския национален въпрос.

Едно от най-великите събития в нашата история е представено в 
третия раздел „Съединението и неговата защита“. Съединението – дело 
на политическата зрялост и на военната доблест на българския народ, 
създава по-благоприятни условия за социалноикономически и културен 

9 Извори за Новата българска история. Съставител Росица Ангелова. Велико 
Търново, 2107, с. 3 (Izvori za Novata balgarska istoriya. Sastavitel Rositsa Angelova. 
VelikoTarnovo, 2017, s. 3).
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напредък на българското общество. Повдига националното самочувствие 
на българите и укрепва убеждението им, че те вече могат да бъдат творци 
на своята национална съдба. Но това не успокоява политическите борби 
в страната, а разпалва още по-силно страстите сред политическите сили, 
което е разкрито в четвъртия параграф „Българската криза 1886 – 1887 
г“. Криза, която слага на изпитание монархическия институт, русофили 
и русофоби, Търновската конституция, взаимоотношенията на България 
с Великите сили, Регентството и целия български народ.

Петият раздел „Голямото противоречиво наследство на Стефан 
Стамболов (1887 – 1894) включва осем документа, разкриващи негово-
то управление.Управление, поставило основите на модерна България, 
време на нарушение на конституционни права и свободи, на лавиране в 
международната политика, на външнополитически заеми, на бунтове, 
на Четвъртото велико народно събрание, на приятелства и предател-
ства. С падането на правителството начело със Стамболов и създаде-
ната от него Народнолиберална партия завършва един период в бъл-
гарската история, характерен с трудните процеси на утвърждаване на 
новата демократична парламентарна система. Седемгодишното упра-
вление на Народнолибералната партия и нейния лидер е било и продъл-
жава да бъде обект на различни, често противоречиви и крайни оценки. 
Безспорен е фактът, че държавникът Стефан Стамболов поставя неза-
висимостта и просперитета на България над всичко.

В шестия раздел е акцентирано на управлението на Народната партия 
1894 – 1899 г., която характеризира българското политическо пространство 
в края на XIX и началото на XX в. Появата ѝ е свързана с падането от власт 
на правителството, оглавявано от Стефан Стамболов, и необходимостта от 
политическа опора на кабинета на д-р Константин Стоилов. Периодът се 
характеризира с възстановяване на буржоазно-демократичните свободи, 
продължение на започнатото в областта на стопанската политика, с въз-
становяване на дипломатическите отношения с Русия и приключване на 
започналата преди десет години политическа криза.

В началото на XX в. България навлиза в нов етап на своето раз-
витие. Започват разцепления на политически партии, образуват се нови 
формации, еволюират с политическите си възгледи и позиции някои от 
тях. Изменя се политическата структура на българското общество. Това 
е представено в седмия раздел „България на прага на XX век (1899 – 
1903). Сменят се много правителства, но повечето партии вече са с ярко 
изразена физиономия. Завършва един труден за българската история 
период. Най-точна оценка за него дава проф. Е. Стателова: „Петте кри-
зисни години – от 1899 до 1903 г. – имат характер на преломен момент 

Ангелова, Р. Извори за новата българска история



280

в българската нова история. Те са разделителна граница между два пе-
риода: двете десетилетия след Освобождението, когато се полагат ос-
новите на буржоазната демокрация, създават се предпоставки за капи-
талистическо развитие и за стабилна партийно-политическа структура, 
и първото десетилетие на XX век, когато се постига забележителен по-
дем в политическия, икономическия и културния живот в България.“10

Осмиият раздел – „Управление на Народнолибералната партия 
(1903 – 1908) включва десет документа – закони, спомени, укази, раз-
криващи икономическото и политическото развитие на България през 
разглеждания период. Народнолибералната партия е представител на 
младата промишлена и търговска буржоазия и включва в редиците 
си главно предприемачи, търговци, индустриалци и други категории 
представители на българската буржоазия, свързана преди всичко с ре-
ализацията на големи държавни обекти – построяване на жп. линии и 
пътища, пристанища, солидни обществени сгради. Тази част от буржо-
азията е най-тясно свързана с капиталистическото развитие на страната 
в края на XIX в., когато се извършва голямо по мащаби железопътно 
строителство, сключват се първите външни заеми и страната тръгва 
уверено по пътя на капиталистическото развитие.

В следващият – девети раздел се разкрива обществено-полити-
ческото и икономическото развитие на Княжество/Царство България 
при управлението на Демократическата партия през 1908 – 1911 г. 
Демократите стават представители на голяма част от „модерната“ про-
мишлена и търговска буржоазия. По много въпроси политическите по-
зиции на демократите съвпадат с тези на народнолибералите. Предстои 
да бъде провъзгласена независимостта на страната, за което е необходи-
мо да се спечели преди всичко подкрепата на Русия. Провъзгласяването 
и признаването на независимостта е акт с прогресивно историческо 
значение за развитието на България. България се превръща в суверенна 
държава с независима външна политика. Ликвидирана е чуждата соб-
ственост и експлоатация на Източните железници на българска тери-
тория. Турция загубва всякакви права над Източна Румелия и с това е 
доутвърден актът на Съединението от 1885 г. България започва да се 
третира като равноправна в международните отношения. Укрепват се 
позициите и на монархическия институт. Фердинанд става цар и акти-
визира ролята си в политическия живот на страната.

Войните за национално обединение в периода 1912 – 1918 г. са 

10 Стателова, Е., Ст. Грънчаров. История на Нова България 1878 – 1944. 
София, 1999, с. 174 (Statelova, E., St. Grancharov. Istoriya na Nova Bulgaria 1878 – 
1944. Sofia, 1999, s. 174).
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разгледани съответно в десетия „Балкански войни (1912 – 1913)“, и 
единадесетия раздел „България в навечерието и по време на Първата 
световна война“. Тук авторката представя свидетелства, свързани не 
само с войните за национално обединение, но и такива, свързани с воен-
новременната обстановка, управлението на новоприсъединените земи, 
уреждането на бежанския въпрос. Войните за национално обединение 
са безспорен успех на българската армия, и в частност на българския 
войник, но са проиграни на дипломатическата сцена, пряко отражение 
на което са подписаните международни договори, засягащи България.

Дванадесетият раздел – „Българското общество след Първата све-
товна война. Управление на БЗНС“ включва девет документа – укази, 
закони, решения, разкриващи кризата, обхванала България през по-
следните години на войната и непосредствено след нея, която се очер-
тавала да бъде тежка и продължителна, особено в политическата сфера 
и някои отрасли на икономиката. В условията на следвоенна разруха 
и покруса БЗНС се опитва да прокара нов път в историческото разви-
тие на България. По време на своето самостоятелно управление той из-
вършва дълбоки реформи, но допуска и сериозни политически грешки.

Управлението на Демократическия сговор е разкрито в тринаде-
сетия раздел „Демократическият сговор и неговото управление (1923 – 
1931)“. Външната и вътрешната политика на двете сговористки правител-
ства доказват люшканията, колебанията и неустановеността на българ-
ския политически живот. След държавен преврат и управление с наченки 
на авторитарни тенденции политическото насилие трудно отстъпва пред 
необходимостта от граждански мир и обществена стабилност. 

Четиринадесетият раздел „Коравата демокрация“ на Народния 
блок (1931 – 1934) включва седем документа. При управлението на 
Народния блок се засилва ролята на Народното събрание и на неговите 
комисии, разширяват се правата на местните органи на самоуправле-
ние. То предприема широки мерки за централизиране на местното са-
моуправление и подчиняването му на държавната администрация. Така 
се премахват местните органи, които дублират в дейността си централ-
ните, и се постигат икономии. С пълна сила се проявява плурализмът 
в печата. Нарасналото напрежение в страната довежда управляващите 
до постепенно засилване на репресиите и активизиране на полицията в 
борбата срещу стачките, митингите и демонстрациите.

С укази, манифести, спомени е разкрито икономическото и по-
литическото развитие на България в навечерието на Втората световна 
война в петнадесети раздел „Обществено-икономическо и политическо 
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развитие на България в навечерието на Втората световна война (1934 – 
1939)“. На 19 април 1939 г. Г. Кьосеиванов разпространява до българ-
ските представители в чужбина секретна директива под № 19, в която 
излага и степенува българските искания: Южна Добруджа, Беломорска 
Тракия в границите от 1913 г. и евентуално Западните покрайнини. Това 
е труднопостижима цел, но не и недостижима. Затова София започва 
умело да използва противоречията и да събира дивиденти. Войната 
обаче наближава българските земи.

В последният, шестнадесети раздел – „Залезът на Третото българ-
ско царство“ авторката е представела укази, програми, ноти за включ-
ването на България във Втората световна война, и полагане на основи-
те на нова социално – политическа система в България – 9 септември 
1944 г.Тя доказва, че една от задачите, непосредствено стояща пред 
правителството на Отечествения фронт, е включването на България 
във военните действия на страната на антихитлеристката коалиция и 
издействане на възможно по-благоприятни за страната условия в бъде-
щия мирен договор. На 10 февруари 1947 г. в Париж е подписан мирни-
ят договор между България и страните от антихитлеристката коалиция. 
България успява да запази териториалното си статукво, включително и 
придобитата в началото на Втората световна война Южна Добруджа. 
България се задължава да изплати 45 милиона долара репарации на 
Гърция и 25 милиона на Югославия. Подписването на мирния договор 
дава възможност за стабилизиране на властта на силите, осъществили 
преврата на 9 септември 1944 г., и за изграждането на страната по мо-
дела на Съветския съюз.

Сериозно и сполучливо замислен и структуриран в композицион-
но и научно отношение, сборникът „Извори за новата българска исто-
рия“ се нарежда измежду добрите наши документални издания. Не се 
съмняваме, че той спестява много полезно време на изследователите и 
предлага архивно градиво за написването на редица нови разработки. 
Сборникът е предназначен да бъде в помощ на студентите в обучение-
то им по Нова българска история. За тях е необходимо и полезно да се 
запознаят с конкретните факти – да ги анализират и тълкуват, за да раз-
виват историческото си мислене, за да се потопят в творческата лабора-
тория на историка. Всички тези споделени мисли ми дават основание 
да препоръчам на студентите, научните средии на широката читателска 
аудитория сборника „Извори за новата българска история“, който е без-
спорен принос в българската историческа наука.
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СЪКРАЩЕНИЯ
ABBREVIATIONS

АОР – Археологически открития и разкопки
ВИСб – Военноисторически сборник
ГСУ–ИФ – Годишник на Софийския университет. Исторически 

факултет
ДА–Варна – Държавен архив-Варна
ДВИА – Държавен военноисторически архив
ИАИ – Известия на Археологическия институт
ИВАД – Известия на Варненското археологическо дружество
ИИД – Известия на Историческото дружество
ИНМВ – Известия на народния музей-Варна
ИПр – Исторически преглед
НБКМ–БИА – Народна библиотека „Кирил и Методий“ – Български 

исторически архив
НА–БАН – Научен архив на Българската академия на науките
ТДДА–Варна – Териториална дирекция държавен архив-Варна
ЦВА – Централен военен архив
ЦДА – Централен държавен архив
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