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ВЪВЕДЕНИЕ
INTRODUCTION
Войните като обществено явление винаги са били в епицентъра на научния интерес на хуманитаристите. Причините за това са много, но бих откроил тяхното огромно влияние, често революционно или граничещо с революционните преобразования, върху обществените отношения, политическите планове и геополитическите амбиции на отделните държави. Безспорен
факт е, че науката и технологиите преживяват бурно развитие в условията
на война и на следвоенно усвояване на достиженията от военновременните
години. Войната обаче е и жесток учител – с цената на многобройни жертви
и разрушения обществата и отделните индивиди получават уроци, които понякога усвояват.
В историческия процес войните често са периодизационни граници,
защото промените и трансформациите, които предизвикват, имат структуроопределящо значение в общественото, държавно-политическото и стопанското развитие. Те предизвикват създаването на системи на междудържавни отношения, които предопределят историческото развитие на народите и държавите за векове (напр. Вестфалската система след Тридесетгодишната война,
1618-1648, системата след Виенския конгрес, 1814-1815, Версайско-Вашингтонската система след Първата световна война). В историята на отделните
държави войните също имат значението на периодизационни граници между
отделни, ясно разграничими въпреки несъмнената приемственост, периоди.
Достатъчно е да вземем за пример българската история, в която войните съпътстват цикличното държавно изграждане, развитие и упадък вече над 1300
години. Всичко това е ясно доказателство, че без изследването на войните, на
тяхното влияние върху държавите и обществата, не бихме могли да си изградим правдива картина за историята им.
През 2017 г. се навършиха няколко годишнини, свързани с важни събития от българската история – през 917 г. Симеоновата армия нанася едно от
най-големите поражения на Византийската империя, това при р. Ахелой, през
1877 г. започва Руско-турската освободителна война, в резултат на която е възстановена българската държавност, а през 1917 г. се разиграват едни от найрешителните и кръвопролитни сражения, които българската армия води на
Македонския фронт през Първата световна война. За да се отбележат тези събития, колегите от катедра „История и археология“ при Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
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Въведение

взеха решение за организирането на научна конференция. В организационния
комитет бяха включени проф. д.и.н. Иван Йорданов, проф. д.и.н. Радослав
Мишев, проф. д-р Веселин Панайотов, доц. д-р Константин Константинов,
доц. д-р Стефан Минков и доц. д-р Тодор Тодоров. В организацията на конференцията се включиха учени от научните центрове към Факултета – Научен
център по византинистика и Научен център по военна история и археология.
С финансовата подкрепа на Факултета по хуманитарни науки и с логистичната подкрепа на Шуменския университет конференцията стана факт.
Научната конференция „Война и общество“ се проведе на 2 и 3 ноември 2017 г. Настоящият том на Историкии съдържа научните публикации на
доклади от конференцията, обособени в станалите традиционни за сборника
раздели.
Доц. д-р Стефан Минков

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ
И АРХЕОЛОГИЯ

MEDIEVAL HISTORY
AND ARCHAEOLOGY
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НОВИ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА „ДАМА“ ОТ ПЛИСКА
Константин Константинов
NEW INSCRIPTIONS OF NINE MEN’S MORRIS
FOUND IN PLISKA
Konstantin Konstantinov
The subject of this publication are six new inscriptions of Nine Men’s Morris found
during the excavations of N 41 archeological piece in the Outer town of Pliska in 20142015. They are incised on surfaces of different material (brick, ceramics, stone). They belong to the sophisticated version of the game, which uses 9 tokens of both players. These
inscriptions come from the inside of the same household facility – semi-dwelling house,
preceding the stone constructions in the southwestern section of the architectural complex.

Изображенията на „дама“ или „вавилон“ са сред най-разпространените графити по света. Една от първите подобни рисунки е открита около
1400 г. пр. Хр. върху покрив на храм в Древен Египет1. Аналогични изображения се споменават при изследвания на културно-исторически паметници от Цейлон, Троя и Ирландия2. През периода на ранното средновековие
графити на „дама“ са открити на територията на днешна Русия и Украйна3,
Gasser, R. Solving Nine Men’s Morris. – In: Mathematical Sciences Research Institute Publications, vol. 29, Cambridge, 1996, p. 102; Bell, R. C. Board and Table Games
from Many Civilisations. Oxford, 1969, 90–92.
2
Parker, H. Ancient Ceylon: An Account of the Aborigines and of Part of the Early
Civilizations. London, 1909, 577–580, fig. 245; Wood-Martin, W. G. Pagan Ireland: An
Archaeological Sketch. London, 1895, 536–537, fig. 354; Macalister, R. A. S. The Archaeology of Ireland. London, 1928, p. 123.
3
Чхаидзе, В. Н. Таматарха. Раннесредневековый город на Таманском полуострове. Москва, 2008, 227–230, рис. 1311-6; Рыбаков, Б. А. Архитектурная математика
древнерусских зодчих. – Советская археология, 1, 1957, 88–92, рис. 4-12; Корзухина, Г.
Ф. Из истории игр на руси. – Советская археология, 4, 1963, с. 95, рис. 1б, 3. (Chhaidze,
V. N. Tamatarha. Rannesrednevekovыy gorod na Tamanskom poluostrove. Moskva, 2008,
227–230, ris. 1311-6; Rыbakov, B. A. Arhitekturnaya matematika drevnerusskih zodchih.
– Sovetskaya arheologia, 1, 1957, 88–92, ris. 4-12; Korzuhina, G. F. Iz istorii igr na rusi. –
Sovetskaya arheologia, 4, 1963, s. 95, ris. 1b, 3). Списък на известните графити на „дама“
от центрове в днешна Русия и Украйна, както и основните им тълкувания и датировка
вж. у Рашев, Р. Лабиринтът като символ през ранното средновековие в България и съ1
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Израел4, откъдето вероятно проникват и на Балканския полуостров (Македония, Гърция, Румъния)5. Характерни са и за старобългарското изкуство, врязани върху повърхности от различен материал (тухла, керамика, камък, мрамор). Засвидетелствани са територията на днешна Североизточна България6
и предимно в столичните центрове Плиска и Велики Преслав7. Макар и рядко
седните страни. – Археология, 1-4, 2006, 69–74. (Rashev, R. Labirintat kato simvol prez
rannoto srednovekovie v Bulgaria i sasednite strani. – Arheologia, 1-4, 2006, 69–74).
4
Boas, A. J. Crusader Archaeology. The material culture of the Latin East. New
York, 2017, 177–178, photo 7.13; http://biblewalks.com/Sites/Belvoir.html.
5
Diaconu, P., D. Vilceanu. Pacuiul lui Soare. Cetatea bizantina. Vol. 1, Bucuresti, 1972,
p. 131, fig. 54. За други известни графити на „дама“ от центрове в днешна Македония,
Гърция и Румъния вж. Рашев, Р. Лабиринтът, 69–74. (Rashev, R. Labirintat, 69-74).
6
Попов, Р. Материали от разкопките през 1934/35 г. – В: Мадара. Т. 2. Шумен,
1936, обр. 56б; Дончева-Петкова, Л. Знаци върху археологически паметници от средновековна България (VII – X век). София, 1980, табл. XXXIX11, 14; Атанасов, Г. Ранносредновековни рисунки и знаци-графити от крайдунавска Добруджа. – Добруджа, 7,
1990, с. 206; Рашев и кол. Материали за картата на средновековната българска държава (днешна Североизточна България). – В: Плиска-Преслав. Т. 7. Шумен, 1995, с. 221,
№ 507; Гергова, Д. Проучвания на ранносредновековен ансамбъл в м. Бювен Касабъ
(Град на доверието) – ИАР Сборяново. – В: Археологически открития и разкопки през
2004 г. София, 2005, с. 134; Иванов, Я. Едно скално свято място в „Сборяново“. – В:
Хелис. Т. IV. Изследвания, резултати и проблеми в „Сборяново“. София, 2004, 218219, 227, обр. 6. (Popov, R. Materiali ot razkopkite prez 1934/35 g. – V: Madara. T. 2.
Shumen, 1936, obr. 56b; Doncheva-Petkova, L. Znatsi varhu arheologicheski pametnitsi
ot srednovekovna Balgariya (VII – X vek). Sofiya, 1980, tabl. XXXIX11, 14; Atanasov,
G. Rannosrednovekovni risunki i znatsi-grafiti ot kraydunavska Dobrudzha. – Dobrudzha,
7, 1990, s. 206; Rashev i kol. Materiali za kartata na srednovekovnata balgarska darzhava
(dneshna Severoiztochna Balgariya). – V: Pliska-Preslav. T. 7. Shumen, 1995, s. 221, №
507; Gergova, D. Prouchvania na rannosrednovekoven ansambal v m. Byuven Kasaba
(Grad na doverieto) – IAR Sboryanovo. – V: Arheologicheski otkritiya i razkopki prez 2004
g. Sofiya, 2005, s. 134; Ivanov, Ya. Edno skalno svyato myasto v „Sboryanovo“. – V: Helis.
T. IV. Izsledvaniya, rezultati i problemi v „Sboryanovo“. Sofiya, 2004, 218–219, 227, obr. 6).
7
Станчев, Ст. Надгробният надпис на чъргубиля Мостич от Преслав. – В:
Надписът на чъргубиля Мостич, София, 1955, 5-6, обр. 16; Василев, Р. Източната
крепостна стена в Плиска (Разкопки през 1972 – 1974 г.). – В: Плиска-Преслав. Т. 1.
София, 1979, с. 103, обр. 8; Захариев, И. Южната крепостна стена на Плиска и некрополът, открит до нея (разкопки през 1971 – 1974 г.). – В: Плиска-Преслав. Т. 1. София,
1979, с. 124, обр. 382, 7-11; Дончева-Петкова, Л. Знаци върху археологически, табл.
XXXIX8-10, 12; Антонова, В., Ст. Витлянов. Плиска. Западна крепостна стена – сектор
север (археологически разкопки 1973 – 1975 г.). – В: Плиска-Преслав. Т. 5. София,
1985, с. 56, табло II11, 29; Георгиев, П., Ст. Витлянов. Архиепископията-манастир в
Плиска. София, 2001, с. 128, обр. 163а; Балабанов, Т. Селище в югозападната част на
Външния град на Плиска. – В: Плиска-Преслав. Т. 10. Шумен, 2004, с. 155, обр. 3613;
Рашев, Р. Лабиринтът, 66–67, обр. 115, обр. 2; Иванов, Ст. Нови рисунки графити от
Плиска. – В: Приноси към българската археология, V, София, 2009, с. 156, 161, обр.
2. (Stanchev, St. Nadgrobniyat nadpis na chargubilya Mostich ot Preslav. – V: Nadpisat na
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се споменават находки от днешна Южна България8.
В научната литература у нас съществуват различни мнения относно тълкуването на тези изображения. Най-разпространено е твърдението, че подобни графити са схема за игра9. Според други учени изображението на „дама“
има връзка с езическите вярвания на прабългарите, намиращо своя аналог в
концентричните укрепителни пояси на Плиска, Велики Преслав и аула на хан
Омуртаг10. През последните години беше изказано още едно мнение, доказващо тяхната християнска символика11. При тези две твърдения определящ
момент е фактът, че подобни графити се откриват не само върху хоризонтални, но и върху вертикални повърхности, което изключва тълкуването им само
във връзка с игрите на населението. При всички случаи безспорен факт е, че
рисунките на „дама“ заемат важно място във всекидневния живот на средновековното общество.
Проучванията в Плиска през последните няколко години допринесоха
за обогатяване на тази колекция с нови изображения. Става въпрос за шест
изцяло или частично запазени рисунки, намерени при разкопките на обект
chargubilya Mostich, Sofiya, 1955, 5-6, obr. 16; Vasilev, R. Iztochnata krepostna stena v
Pliska (Razkopki prez 1972 – 1974 g.). – V: Pliska-Preslav. T. 1. Sofiya, 1979, s. 103, obr. 8;
Zahariev, I. Yuzhnata krepostna stena na Pliska i nekropolat, otkrit do neya (razkopki prez
1971 – 1974 g.). – V: Pliska-Preslav. T. 1. Sofiya, 1979, s. 124, obr. 382, 7-11; DonchevaPetkova, L. Znatsi varhu arheologicheski, tabl. XXXIX8-10, 12; Antonova, V., St.
Vitlyanov. Pliska. Zapadna krepostna stena – sektor sever (arheologicheski razkopki 1973
– 1975 g.). – V: Pliska-Preslav. T. 5. Sofiya, 1985, s. 56, tablo II11, 29; Georgiev, P., St.
Vitlyanov. Arhiepiskopiyata-manastir v Pliska. Sofiya, 2001, s. 128, obr. 163a; Balabanov,
T. Selishte v yugozapadnata chast na Vanshniya grad na Pliska. – V: Pliska-Preslav. T. 10.
Shumen, 2004, s. 155, obr. 3613; Rashev, R. Labirintat, 66–67, obr. 115, obr. 2; Ivanov, St.
Novi risunki grafiti ot Pliska. – V: Prinosi kam balgarskata arheologiya, V, Sofiya, 2009,
s. 156, 161, obr. 2).
8
Аладжов, Ж., Н. Овчаров. Проучване на скалното светилище северно от
Перперек. – Rhodopica, 1, 1999, 37–38, 42–43; Димитров, П. Изображение на „дама“
от Ивайловград. – В: Приноси към българската археология, III-IV, София, 2006, 75–
78; Григоров, В. Крепостта Красен до Панагюрище. – В: Разкопки и проучвания, XL,
София, 2010, с. 170, 186, 284, обр. 89, табло 42, I-548, I-569, I-744. (Aladzhov, Zh.,
N. Ovcharov. Prouchvane na skalnoto svetilishte severno ot Perperek. – Rhodopica, 1,
1999, 37–38, 42–43; Dimitrov, P. Izobrazhenie na „dama“ ot Ivaylovgrad. – V: Prinosi
kam balgarskata arheologiya, III-IV, Sofiya, 2006, 75–78; Grigorov, V. Krepostta Krasen
do Panagyurishte. – V: Razkopki i prouchvaniya, XL, Sofiya, 2010, s. 170, 186, 284, obr.
89, tablo 42, I-548, I-569, I-744).
9
Тотев, Т. За една игра в средновековна България. – Археология, 3, 1972, 38–40.
(Totev, T. Za edna igra v srednovekovna Balgariya. – Arheologiya, 3, 1972, 38–40).
10
Аладжов, Ж. Символ на света в някои прабългарски паметници. – Археология, 1, 1980, 43–44. (Aladzhov, Zh. Simvol na sveta v nyakoi prabalgarski pametnitsi. –
Arheologiya, 1, 1980, 43–44).
11
Рашев, Р. Лабиринтът, 72–73. (Rashev, R. Labirintat, 72–73).
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№ 41 във Външния град през 2014 и 2015 г.12 Принадлежат към сложния вариант на играта, при който се използват по 9 жетона от двамата играчи. Допълнителен интерес предизвиква и фактът, че въпросните „дами“ от Плиска
произхождат от вътрешността на едно и също битово съоръжение – вкопано
жилище, предхождащо каменните градежи в югозападния сектор на архитектурния комплекс (обр. 1). Землянката има неправилна четириъгълна форма с
размери 2,20 х 2,65 м. Подът ѝ се достига на дълбочина 1,80 м от съвременния
терен. Пълнежът на жилищната яма е от пепелява пръст, въгленчета, едри
животински кости, фрагменти от старобългарска битова керамика. В голяма
концентрация се срещат ломени камъни, тухли и покривни керемиди от двата
познати типа – tegulae и imbrices. Именно върху част от тези материали са
врязани изображенията на „дама“, предмет на настоящото съобщение.
Една от най-добре запазените рисунки-графити от обект № 41 в Плиска
е издраскана върху варовиков блок с форма на неправилен триъгълник (обр.
2). Страните му са с размери 30 х 28 х 24 см. Максималната му дебелина
е 8 см. Самото изображение на „дама“ е с размери 13,8 х 10,2 см и заема
централната част на лицевата основа на камъка. Традиционните в случая три
вписани един в друг четириъгълника са представени чрез почти прави линии,
доколкото позволява неравната повърхност на варовиковия блок. Сравнително прави контури имат и четирите черти, преминаващи напречно през отделните четириъгълници. Особен интерес предизвикват няколкото къси врязани
линии, заемащи полето на най-вътрешния четириъгълник на „дамата“. Подобно съчетание на резки, допълващи основното изображение, на този етап
е сравнително рядко срещано при паметници от такъв характер. Аналогични
„дами“ са известни от ИАР „Сборяново“13 и Лаго Маджоре, Италия14. Ако
приемем, че графитът от Плиска е използван за игра, то твърде вероятно е
чрез въпросните резки да се е отбелязвал текущият резултат. Нещо, което вече
беше допуснато за „дамата“ от „Сборяново“15.
Витлянов, Ст., К. Константинов. Археологическо проучване на обект № 41
в северозападната част на Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и
разкопки през 2014 г., София, 2015, 601–604; Витлянов, Ст., К. Константинов. Археологическо проучване на обект № 41 във Външния град на Плиска през 2015 г. – В:
Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 654–657. (Vitlyanov,
St., K. Konstantinov. Arheologichesko prouchvane na obekt № 41 v severozapadnata chast
na Vanshniya grad na Pliska. – V: Arheologicheski otkritiya i razkopki prez 2014 g., Sofiya,
2015, 601–604; Vitlyanov, St., K. Konstantinov. Arheologichesko prouchvane na obekt
№ 41 vav Vanshnia grad na Pliska prez 2015 g. – V: Arheologicheski otkritiya i razkopki
prez 2015 g., Sofiya, 2016, 654–657).
13
Иванов, Я. Едно скално, 218–219, 227, обр. 6. (Ivanov, Ya. Edno skalno, 218–
219, 227, obr. 6).
14
Berger, F. From circle and square to the image of the world: a possible interpretation
for some petroglyphs of merels boards. – Rock Art Research, 2004, vol. 21, № 1, p. 13, fig. 7.
15
Иванов, Я. Едно скално, с. 219. (Ivanov, Ya. Edno skalno, s. 219).
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Подобно изображение откриваме и по вътрешната страна на плоска
керемида от сивожълта глина (обр. 3). Запазеният фрагмент е с неправилна
трапецовидна форма и размери 34,5 х 24,5 х 3,5 см. След изпичането върху
него е врязана рисунка на три вписани една в друга почти квадратни фигури,
най-външната от които с размери 12,5 х 12,5 см. Въпреки сравнително гладката повърхност „дамата“ е представена небрежно, което говори за неопитност
или за липса на старание на нейния автор. Страните на квадратите са от криволичещи линии, често разминаващи се в отделните краища. Извън полето
излизат и напречните черти, свързващи отделните квадрати.
Аналог на рисунка на „дама“ върху вътрешната страна на плоска керемида откриваме сред материалите от ранносредновековния град Таматарха на
Таманския полуостров16. Намереният там образец обаче е с врязани от двете
страни изображения на вписани един в друг четириъгълници, тълкувани от Б.
Рибаков като работни чертежи, представящи архитектурни разчети17.
В жилищната яма под основните на комплекс № 41 в Плиска се попадна и на още една подобна плоска керемида с врязано след изпичането очертание на „дама“ (обр. 4). От нея са запазени два фрагмента с неправилна
форма и общи размери 20,5 х 22,5 х 3 см. Рисунката-графит заема почти цялата повърхност на керемидата. Макар, че част от нея е отчупена и липсва,
запазеното ядро позволява да се направят важни изводи за технологичните ѝ
особености. Представеното изображение се отличава със сравнително големи
размери. Единственият изцяло запазен четириъгълник, най-вътрешният, е с
дължина 12,6 см и ширина 5,4 см. Въпреки сравнително правите линии на
„дамата“, не може да се твърди категорично, че тя е дело на опитен майстор.
Причина за подобна констатация е фактът, че при врязването ѝ е допусната
едва забележима на пръв поглед неточност. Една от късите страни на най-вътрешния четириъгълник продължава извън рамките му и достига до линията
на следващия. Известно разминаване личи и при напречните черти, свързващи вписаните правоъгълници. Тези особености вероятно се дължат на неравната повърхност на керемидата и не променят съществено предназначението
на рисунката.
Друг графит от същия сектор е врязан вторично върху плоска керемида
от керемиденочервена непречистена глина (обр. 5). Запазеният фрагмент е с
неправилна трапецовидна форма и размери 27,5 х 23 х 3,5 см. Почти в центъра на вътрешната страна на керемидата е представена плетеница от прави успоредни линии, принадлежащи към поне две изображения на „дама“ с общи
размери 17 х 18 см. Сложната композиция засега няма аналог сред известните
ни паметници с подобен сюжет. Поради частичната запазеност на керемидата
Чхаидзе, В. Н. Таматарха, с. 230, рис. 1312. (Chhaidze, V. N. Tamatarha, s.
230, ris. 1312).
17
Рыбаков, Б. А. Архитектурная математика, с. 92. (Rybakov, B. A.
Arhitekturnaya matematika, s. 92).
16
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е трудно да се определи категорично дали става дума за една или за няколко
графични рисунки. Внимателният преглед на детайлите в изображението показва, че в средата ѝ са представени два четириъгълника, вписани заедно в
други два концентрични правоъгълника. Вариантът с поетапното изработване
на рисунката е малко вероятен, не само поради ясната композиционна единност, но и поради липсата на стилови разлики в гравирането.
Частично запазена е и една рисунка на „дама“ върху лицевата страна на
тухла от сивожълта глина (обр. 6). От достигналия до нас фрагмент с размери
12,4 х 9,3 х 3 см е видно, че става дума за очертания на „дама“ от сложния
вариант с три вписани един в друг четириъгълника. Изображението е дълбоко
врязано след изпичането, като по-плитки са единствено напречните свързващи линии. От запазената част не стават ясни други подробности по схемата.
Личи единствено старанието на автора, изразено чрез сравнително правите
контури на рисунката.
Последният екземпляр на „дама“, намерен при разкопките на обект №
41 в Плиска през 2014 и 2015 г., е върху два фрагмента от една tegulae от сивожълта глина (обр. 7). Запазените части от плоската керемида не са съседни,
което не дава възможност за съединяването им. Все пак еднаквият състав на
глината и начинът на формуване ясно показват, че се касае за фрагменти от
един и същ графит. Подобна констатация намира потвърждение и в морфологичните белези на самата „дама“. Представя сложния вариант, за който са
необходими по 9 жетона за всеки играч. Отличава се с небрежно изпълнение
на едва забележими очертания, врязани след изпичането. Фрагментарната ѝ
запазеност не дава възможност за категоричен коментар на рисунката.
Представените нови изображения на „дама“ от обект № 41 допълват
колекцията от графити от Плиска с подобен сюжет. Ако изключим сложната
композиция от две вплетени рисунки, останалите почти не правят изключение от вече известните ни паметници. Освен традиционното изображение,
добре позната е и повърхността, върху която са врязани. Датировката (края на
IX – началото на X в.), предложена на базата на керамичния материал и стратиграфската им позиция, напълно съответства на досега утвърдения период
на разпространение. Все пак публикуването на въпросните „дами“ увеличава
списъка на известните вече образци и би улеснило задълбочената бъдеща работа с тях.
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Обр. 1. Вкопаното жилище, в насипа на което са намерени фрагментите
с рисунки на „дама“ (поглед от юг)

Обр. 2. Рисунка-графит върху варовиков блок
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Обр. 3. Рисунка-графит върху плоска керемида от сивожълта глина

Обр. 4. Рисунка-графит върху плоска керемида от сивожълта глина
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Обр. 5. Рисунка-графит върху плоска керемида
от керемиденочервена непречистена глина

Обр. 6. Рисунка-графит върху лицевата страна на тухла
от сивожълта глина
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Обр. 7. Рисунка-графит върху два фрагмента
от плоска керемида от сивожълта глина
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ОСОБЕНОСТИ НА ВИЗАНТИЙСКОТО
МОНЕТОСЕЧЕНЕ В НАЧАЛОТО НА Х ВЕК
Женя Жекова
FEATURES OF BYZANTINE COINAGE
AT THE BEGINNING OF THE 10TH CENTURY
Zhenya Zhekova
Byzantine Empire enters the tenth century with a stable financial system. Its economy is in growth which is reflected on the monetary affairs. Coin production increases at the
beginning of the 10th century. Coin finds – both from Byzantine and Bulgaria are coming to
support that statement.
The Byzantine monetary system is a mirror image of the internal political and dynastic changes in the Byzantine society. It also has a reflection on the Bulgarian economic system. The coin finds from nowadays Bulgarian lands are increasing the parallel with those
from the Byzantine territories as well. The amount of the coins from the main Bulgarian
cities even outnumbers those from the Byzantine interior. In that case the following question
arises – what is the real purpose of the coins in Bulgarian economy at the beginning of the
10th century?

Византия навлиза в десетото столетие със стабилна финансова система.
Икономиката ѝ е във видим растеж, който рефлектира и върху монетната политика. Продуцирането на монети в началото на десетия век е в градация, с
оглед на документираните до момента находки от територията както на самата Византия, така и на съседните ѝ държави – най-вече България.
Това е епохата на Македонската династия, когато Византийската империя достига едни от най-високите си върхове. Василий I (867 – 886), който
поставя началото на династията, жалонира по-нататъшния път на управление,
следван неотклонно от неговите наследници буквално до последния управлявал владетел – императрица Теодора (1055 – 1056). Неразривна част от общата визия на империята е и нейното монетосечене – рефлексия на икономическия и политически ритъм, задаван от най-могъщото по това време държавно
обединение в Европа.
Първите петдесет години от десетото столетие са преломни за империята, но и за българското царство, което изживява своя най-голям политически
и културен разцвет, преминал изцяло под скиптъра на Великия Симеон. В
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тази неспирна борба на идеи, политически послания и военни стълкновения
парите са мерилото и цената на успеха.
Дали наличните парични ресурси, с които разполага в хазната си Византия в началото на Х век, са рефлексия на нейното комплексно издигане и
утвърждаване, ще бъде проследено в настоящото изследване. Още повече, че
това е период, в който византийските парични знаци навлизат трайно и в българските предели. В ролята си на всеобщо разменно средство – т.е. пари, или
само като късчета ценен метал, те бележат висока концентрация и присъствие
в българския Североизток.
За изясняване на поставените цели е необходимо да бъде извършен анализ на византийската монетна система от втората половина на IХ до първата
половина на Х век.
По това време във Византия е все още в сила монетната система, положена от Константин Велики в началото на IV в. Тя се основава на либрата,
откъдето получава и наименованието си – либрална. Проведената от Константин I (306 – 337) парична реформа има реален характер. С нея се въвежда
редовно сечене на златни монети, наречени солид, с тегло 1/72 от либрата –
4,50 – 4,55 г1. По-късно са въведени и негови подразделения – семис (половин
солид) и тремис (една трета солид). Среброто също се сече по твърд курс,
а номиналите са милиаренсия и силиква. Медната монета фолис, въведена
още от император Диоклетиан (294 – 305), получава нов курс след мащабната
финансова реформа на император Анастасий I от 498 г. До края на IX в. частични промени върху монетните номинали извършват императорите Ираклий
(въвежда нова сребърна монета хексаграм с тегло около 6 г), Лъв III (налага
нова визия за милиаренсията, съобразно каноните на иконоборчеството), Теофил (премахва завинаги нумералната буква „М“ върху фолисите, като променя напълно техния дизайн). В началото на десетото столетие в циркулация
остават единствено солидът, милиаренсията и фолисът, които през годините
често променят както своя външен вид, така и паричния си курс.
С края на иконоборческия период настъпва нова епоха – време на огромен културен и политически подем. Както Георгий Острогорски заключава,
не Македонската династия, а бурното управление на последния от Аморийската династия – Михаил III, отваря вратите на новата епоха2.
Като цяло монетосеченето на Василий I е обилно, разнообразно и иновативно откъм сюжети. След преждевременната смърт на сина му – престолонаследника Константин през 879 г., то рязко намалява обема си. Монетите
на този император маркират някои иконографски нововъведения, които стават
основополагащи за следващите сто години от византийското монетосечене.
Най-важната промяна е въвеждането на изображението на Христос, седнал на
Bruun, P. The Roman Imperial Coinage, Vol. VII, London, 1966, 2–3.
Острогорски, Г. История на Византийската държава. София, 1998, с. 299
(Ostrogorski, G. Istoriya na Vizantiyskata darzhava. Sofiya, 1998, s. 299).
1
2
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трон като лицев образ за златните монети, вместо бюста на Христос, който традиционно е поставян при неговия предшественик Михаил III (842 – 867). Този
лицев образ се налага като доминиращ за солидите през следващите 50 години.
Друго нововъведение е правата фигура на императора върху солидите от клас
I – сюжет, който последно виждаме върху златните емисии на император Юстиниан II (527 – 565). Сцена на две седнали владетелски фигури върху лировиден
трон е въведена върху фолисите от клас II. Този маниер на изобразяване последно е използван от император Ираклий (610 – 641). По-късно Василий премахва
фигурата на съвладетеля, като остава сам, седящ на лировидния трон – клас V3.
Василий I е силен и твърд владетел, но като всеки човек е подвластен на
своите емоции. Обожава първородния си син Константин, ненавижда втория
Лъв и е напълно безразличен към третия Александър. Четвъртият Стефан е
подготвян за духовен сан. Резултатът от тези му чувства върху монетосеченето е необичаен. Двамата по-малки синове не се изобразяват върху златните и
сребърните монети. Няколкото емисии, върху които Василий все пак е благоволил да ги постави, са всъщност фракции на златното и медното монетосечене. Тези, върху които фигурира и Александър, имат церемониален характер,
което означава, че най-вероятно са пуснати в обращение, за да ознаменуват
коронацията му в 879 г. Монетите са с лош стил, което навежда на мисълта, че
са изработени от неопитен майстор и нямат за задача да прокламират събитието, каквато е една от целите на паричните знаци, а просто да го потвърдят4. С
една дума, те са отсечени единствено, за да бъде спазен протоколът.
Ще акцентирам върху златното монетосечене на Василий I, тъй като
то стои в основата и на това на неговите наследници5. Първият клас солиди
представя Василий сам (Обр. 1).
Монетите от този клас са изключително редки – до този момент
са известни не повече от 6 екземпляра. Това подсказва, че става
въпрос за емисия, отсечена във
връзка с някакво конкретно събитие, а именно коронацията му за
Обр. 1.
император в 868 г.
Grierson, P. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection
and in the Whittemore Collection. Vol. III/2. Basil I to Nicephorus III (867 – 1081),
Washington, 1973, p. 476.
4
Ibidem, p. 478.
5
Монетосеченето на Василий I вече бе обект на друго мое изследване,
вж. Жекова, Ж. Имитация на златна византийска монета от Х век. – В: Acta Musei
Varnaensis. Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси към историята на
Черноморското крайбрежие. Варна, 2008, 331–337. (Zhekova, Zh. Imitatsiya na zlatna
vizantiyska moneta ot Х vek. – V: Acta Musei Varnaensis. Numizmatichni, sfragistichni i
epigrafski prinosi kam istoriyata na Сhernomorskoto kraybrezhie. Varna, 2008, 331–337).
3
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В противовес на първия,
вторият клас солиди са най-популярните и разпознаваеми златни
монети в този период, а и през
следващите няколко десетилетия.
Представен е Василий, заедно с
престолонаследника Константин
(Обр. 2). Емисията се датира в
Обр. 2.
периода 868 – 879 г., т.е. времето,
в което Константин е съимператор. Документираните монети от този тип са
многобройни, което води към предположения, че сеченето им е продължило и след неговата смърт в 879 г. Но на това противоречат някои технически
характеристики. Намерени са солиди, чиито лицеви страни са с груб стил на
гравировка. Такъв влошен стил имат солидите от клас I. Затова се предполага,
че вторият клас е сечен в продължение на 1-2 години, т.е. от 868 най-късно до
870 г., когато вторият син Лъв е коронясан за съимператор6. Еднаквият лицев
образ за двата класа – Христос на трон, също подсказва за вероятното използване на лицеви матрици от първия за втория клас.
Третият клас солиди, както
и първият, е рядко срещан и създаващ проблеми с идентификацията. Върху емисиите са представени Василий, Константин и Евдокия (Обр. 3). Именно присъствието на императрицата поражда
неяснота около атрибутирането
Обр. 3.
на въпросната емисия. Със същата иконография е отсечен и тремис. За Евдокия Ингерина възможностите са
две. Първата е, това да е емисия по повод коронацията на Константин в 868 г.,
въпреки че в този случай императрицата няма място върху такова монетосечене. Втората и по-вероятна е да става въпрос за мемориална монета, отсечена
след смъртта на Евдокия в 882 година7.
През целия период на съвместно управление на Василий и Константин
се сече един тип милиаренсия с имената на двамата. След 879 г. сребърни
монети повече не се продуцират. Липсват такива и от ранния период, когато
Василий управлява сам.
Монетосеченето на първия македонски император е от изключително
значение, тъй като голяма част от монетите, най-вече златните, остават в цирGrierson, P. Post. cit., p. 480.
Жекова, Ж. Византийската императрица върху монетите и печатите. Велико
Търново, 2017, с. 64 (Zhekova, Zh. Vizantiyskata imperatritsa varhu monetite i pechatite.
Veliko Tarnovo, 2017, s. 64).
6

7
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кулация и през следващите 50 години. Освен иконографските нововъведения,
монетосеченето му се отличава с още една важна особеност – отсечените от
Василий I семиси и тремиси са последните фракции на солида, сечени във
Византия.
След смъртта на Василий в 886 г. на трона се възкачва вторият му син
Лъв VI (886 – 912), който на практика трябва да управлява заедно с брат си
Александър, обявен за съимператор от баща им в 879 г. В действителност обаче Лъв през цялото си управление властва на трона сам. Монетосеченето на
този император е озадачаващо в много аспекти. Едно от вероятните обяснение
се корени в това, че самият Лъв се е считал за син на Михаил III – факт, който
като цяло се приема за недостоверен.
Необяснимо е защо през първите две десетилетия от неговото управление не са сечени златни монети. Със сигурност проблемът не е в снабдяването
със злато. Известна е политиката на всеки следващ владетел, който сяда на
трона в Константинопол, да прибегне до тактиката за претопяване и пренасичане на златните монети на своя предшественик. Но това също не е опция
за Лъв. Някои учени считат, че проблемът всъщност е именно в произхода му
и в законното право да управлява. Липсата на златни монети в хазната създава сериозни затруднения в търговията, събирането на данъци, плащането на
войската и т.н. На практика финансовата политика на империята започва да
буксува.
По време на своето управление Лъв VI издава само два
класа солиди. Монетите от първия са редки, което означава, че
не са сечени регулярно. Върху
лицевата страна за първи път във
византийската монетна иконогОбр. 4.
рафия е представен образ на Богородица Оранта с придружаващ
надпис + MARIA. На обратната
страна виждаме портретно изображение на владетеля с дълга
брада и индивидуализирани черти. Въпреки че датировката на
този клас е в периода (886 – 908),
Обр. 5.
ликът е на владетел в по-зряла
възраст (Обр. 4). Основният тип
на солида е вторият клас, сечен от 908 до 912 г. На него владетелят е представен заедно със своя син, престолонаследника Константин, а емисията е
пусната в обращение след коронацията на последния в 908 г. (Обр. 5). Два
класа са и сечените милиаренсии, които съответстват хронологически на
двата класа солиди.
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Видно е, че Александър отсъства
от златните и сребърните емисии. Неговата липса е обяснима, имайки предвид тоталното му отсъствие от самото
управление на империята, независимо
че е съимператор на брат си. Затова пък
присъства върху най-разпространения
Обр. 6.
клас фолиси, редом до Лъв, седнали на
трон (Обр. 6). Сечени са два класа медни монети, върху които е представен единствено Лъв, и един клас с двамата
братя. Датировката и последователността на сечене остават неясни. Това със
сигурност може да бъде установено единствено чрез изследване на колективните монетни находки, съдържащи такива фолиси (а такива на практика липсват), препечатани монети или подобни хибридни емисии. До този момент
единствената регистрирана находка с фолиси на Лъв VI е от село Братимир,
Силистренско, но информацията за съдържащите се в нея монети е противоречива. Според определението, което е дал Тодор Герасимов в Бюлетина8,
единадесетте емисии са от двата класа – Лъв сам и Лъв с Александър, докато
Филип Гриърсън ги отнася към типа Лъв сам9. През 2000 г. източно от Голямата базилика в Плиска е намерена малка колективна находка, състояща се от
9 фолиса – 7 на Лъв VI с Александър и 2 на Константин VII сам10. Находката е
от изключително значение, тъй като дава информация за намиращите се в момента на укриването ѝ в земята монети. Щом в трезора няма емисии от типа
Лъв сам, означава, че те са по-ранни, а тези с брат му трябва да са по-късни.
В потвърждение на това е фактът, че към трезора са добавени и два фолиса
от най-разпространения меден тип на Константин VII, които хронологически
затварят рамките на находката.
Въпреки че управлява само година, Александър (912 – 913) успява да
остави видим отпечатък в монетосеченето на Византия. Той е първият император, който въвежда като монетен тип изображението на права владетелска
фигура по време на коронация (Обр. 7). Пръв поставя върху монетното поле
и фигурата на светец – своя покровител св. Александър. Променя и традиционната визия за сребърните емисии, като вкарва образа на Исус Христос в
медальон, вграден в центъра на кръста, който традиционно стои на лицевата
страна на милиаренсиите. Пръв използва и титлата автократор върху монети –
титла, която е чакал с нетърпение твърде дълго.
Герасимов, Т. Колективни находки на монети през 1956 г. – ИАИ, 22, 1959, с.
361 (Gerasimov, T. Kolektivni nahodki na moneti prez 1956 g. – IAI, 22, 1959, s. 361).
9
Grierson, P. Post. cit., 510.
10
Жекова, Ж. Монетни находки от средновековни селища в Новопазарско. –
В: Плиска – Преслав, Т. 9. Шумен, 2003, 125 (Zhekova, Zh. Monetni nahodki ot
srednovekovni selishta v Novopazarsko. – V: Pliska – Preslav, T. 9. Shumen, 2003, s. 125).
8
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Монетосеченето на Александър е ярка илюстрация на
собствения му характер – вечно
втори, на практика лишен от реалната възможност някога да управлява. И когато това изненадващо става след смъртта на брат му,
Обр. 7.
дълбоко стаените амбиции найпосле излизат наяве. Огледално отражение на всички насъбрани негативни
чувства става именно неговото монетосечене. За година той прави нововъведения, които олицетворяват амбицията и жаждата му за власт, тоталното
игнориране на престолонаследника Константин VII и пълното пренебрегване
на управленския елит. На практика в нито една негова емисия няма и бегъл
намек за съществуването на племенника му Константин VII – истинския наследник на византийския трон.
Монетите на Александър са изключително редки. Отсича два класа солиди, единият от които „образцов“, един клас милиаренсии, от които до момента са регистрирани само 2 екз., и един клас фолиси, но в монетарницата
на Херсонес. Остава неясно защо не продуцира фолиси в Константинопол.
От около дузина негови известни до момента емисии, две са с произход от
България! Това е изключително важна информация, която до този момент не
е използвана в проучването на монетосеченето на този владетел. С произход
от България е единствената до този момент документирана негова милиаренсия11. Монетата е закупена за колекцията на Томас Уитмор (сега в Дъмбъртън
Оукс). За съжаление, точното ѝ местонамиране остава неизвестно, но имайки
предвид факта, че солид от същия император е намерен в Преслав (информация, съобщена от д-р Васил Хараланов в писмо до проф. Тодор Герасимов),
допускането и милиаренсията да е от там е доста изкушаващо.
Вероятно за делата на Александър има възмездие, тъй като управлението му трае само година. В 913 г. тронът е зает от осемгодишния Константин,
но реално делата на империята се водят от регентство, начело на което застава
патриарх Николай Мистик. Истинското самостоятелно управление на Багренородния василевс обаче настава едва в 944 г., когато Лакапините са отстранени и той най-после заема подобаващото място на василевс.
Монетосеченето по време на дългото управление на Константин VII
(913 – 959) може да бъде обяснено единствено в светлината на сложните династични връзки, създадени от възшествието на Роман I Лакапин (920 – 944) и
неговата фамилия. Активността на монетосечене в епохата на Константин VІІ
е нерегулярна. Златните монети от периода на регентството са изключително
редки в противовес на тези от управлението на Роман I и Христофор (921 –
Mouchmov, N. Une monnaie d`argent de l`empereur Alexandre. – Byzantion, 6,
1931, 99–100.
11
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931), които са сред най-често срещаните византийски солиди. За времето от
914 до 920 г. са продуцирани само два типа солиди, единият от които „образцов“. Неговата датировка е в 914 г., когато Зоя се завръща и застава начело на
регентството. Върху тази образцова емисия за пръв път е поставено изображение на Богородица, държаща медальон с образа на Христос. Вторият тип
солиди, отново представящ Зоя и Константин (914 – 919), е рядък, което води
към допускането, че е сечен около 914 г. (Обр. 8).
Монетите от епохата на Константин VII са ярка илюстрация на сложните политически и династически проблеми, които възникват във Византия
след 913 г. Те ни показват нагледно всяка една промяна в реалния статут на
Константин, като на платно можем да проследим тежките моменти, в които
изпада – силната амбиция на майка му Зоя, изненадата от промяната на статуквото, наложена от Роман I, и вклиняването на неговите собствени синове
в управлението на империята, до деня на Константиновия триумф, когато той
най-после поема управлението на империята. Сам.
Оказва ли някакво влияние византийската монетна система върху българското общество в началото на десетия век? В българската нумизматика
е наложена тезата, че в Първото българско царство не съществува монетно
обращение, а стопанството е натурално. Находките на византийски монети
обаче от българските земи опровергават твърдението за пълна липса на византийски монети в нашето стопанство. В изготвената таблица могат да бъдат
проследени документираните от разглеждания период монети от североизточните български територии12, а също и от проучените до момента византийски
градове (Таблица 1). Количествата монетни емисии от Пелопонес са сравними с тези от българските центрове13. Данните от столичните центрове Плиска
и Велики Преслав и районите около тях дори ги надминават. Коринт е най-добре проученият откъм нумизматичен аспект гръцки град, което се вижда и от
високия процент на монетните находки, документирани през годините14. След
епохата на „тъмните векове“ Византия е излязла от дълбоката икономическа
криза и развитието в икономическия, селскостопанския и финансовия сектор
е във възход. Въпреки „безмонетното стопанство“ в българското царство, там
византийските парични знаци също бележат висок ръст на присъствие.
Заключението, което може да бъде направено, е, че византийската монетна система е огледален образ на вътрешнополитическите и династични
промени във византийското общество. Но тя рефлектира и върху стопанствоДанните за монетните находки са предоставени от колегите проф. дин Георги
Атанасов (РИМ – Силистра), гл. ас. д-р Игор Лазаренко (РИМ – Варна), Веселин
Парушев (РИМ – Добрич), Георги Дзанев (РИМ – Разград), за което им благодаря.
13
Β. Πέννα, B. Η ζωηστισ βυζαντινήσ πόλεισ τησ Πελοποννήσου: Η νομισματική
μαρτυρια (8ος–12ος αι μ.X.). – MNHMH MARTIN JESSOP PRICE. Athens, 1996, 195-265.
14
Sanders, G. Corinth. The Economic History of Byzantium, Vol. 1, Washington,
2002, p. 641.
12
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то на съседна България, за което съдим от документираните монетни находки.
Техните количества нарастват успоредно с тези във византийските територии,
като данните от столичните центрове дори надминават тези от градовете във
вътрешността на Византия. В такъв случай каква е ролята на парите в българското стопанство в началото на Х век – въпрос, на който трябва да се даде нов
отговор.
Таблица 1.
Район
Плиска
Велики Преслав
Шумен и регион
Силистра и регион
Добрич и регион
Варна и регион
Разград и регион
Пелопонес
Коринт

Василий I
(879 – 886)
5 (2 AV)
8 (6 AV)
10 (7 AV)
–
6 (3 AV)
7 (4 AV)
4 (1 AV; 1 AR)
5
278

Лъв VI
(886 – 912)
17
97
21 (2 AR)
12
19 (1 AR)
25 (3 AR)
19
7
972

Константин VII
(913 – 959) и съвладетели
12 (2 AV)
90
27 (3 AV)
12 (1 AV)
12 (1 AV; 1 AR)
31 (9 AV)
9 (1 AV)
22
2 285
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ХРИСТИЯНИ И МЮСЮЛМАНИ
НА ВОЕННОПОМОЩНА СЛУЖБА
КЪМ ОСМАНСКАТА АРМИЯ – ВОЙНУЦИ
И МЮСЕЛЕМИ ПРЕЗ XVI ВЕК
Кръстьо Йорданов
CHRISTIANS AND MUSLIMS AT A PARAMILITARY
SERVICE IN THE OTTOMAN ARMY – VOYNUKS
AND MÜSELLEMS IN THE XVI CENTURY
Krastyo Yordanov
The article attempts to compare the organizational structure and the social status
of two paramilitary groups in the Ottoman army – the voynuks and the müsellems. While
the voynuks were Bulgarian Christians, the müsellems were Turk Muslims. It turns out that
there were a lot of similarities in the organizational structure and the status, but some differences are found as well.
The corps of the voynuks from the State Stables and of the müsellems in the Ottoman
Balkans (Roumelia) in the XVI century were divided in separate sandzhaks with their own
sandzhak-beys – a voynuk sandzhak and sandzhaks of the müsellems. There was a similarity
in the middle-ranking command elements as well – the voynuk commanders and müsellem
commanders were called seraskers and cheribashiyas. The voynuks were grouped according to the gyonders (the word “gyonder” means spear), and the müsellems formed separate
odjaks (the word “odjak” means hearth).
The differences between the voynuks and the müsellems were that while the voynuks
and their yamaks (assistants) had fully equal rights and obligations, the müsellems-eshkindziyas actually served as müsellems, and the yamaks only supported them financially with
50 akçes per person when one of the müsellems happened to go to a military campaign. The
müsellems were the actual owners of the service chifliks that were exempt from taxes and the
yamaks were only workforces in the chifliks. However, the müsellems from one odjak often
did not possess their own individual chifliks but together with the rest of the müsellems-eshkindziyas and their yamaks they took care of the chifliks of their odjak. The voynuks and the
voynuk yamaks did their duties together in turns and each one of them possessed their own
service bashtina, in which the agricultural production was exempt from taxes.

Съществуването на различни групи население със специални задължения и статут през първите векове от османското владичество свидетелства за
способността на османските владетели по това време прагматично да използват военните и производствените възможности на широк кръг от своите по-

Християни и мюсюлмани на военнопомощна служба към османската армия...

35

даници. Да привличат чрез отпуснати данъчни привилегии на служба в полза
на османската държава част от християнското население в своите балкански
владения.1 В някои от случаите обаче отпуснатите данъчни привилегии срещу
служба в полза на държавата целят туширане на социалното напрежение сред
някои групи от поданиците на държавата, тяхното поставяне под контрол и
спечелването на лоялността им. Тази политика на османската държава е насочена не само към част от покореното християнско население на Балканите, а
и по отношение на някои колонизирани тук тюрки мюсюлмани, а също така и
по отношение на номадстващи групи цигани.
В настоящия текст съм се спрял на две категории население с военнопомощни задължения, които през XV – XVI в. по време на военен поход са на
служба към османската армия. Макар че двете категории население имат различна конфесионална принадлежност – едните са преобладаващо християни,
а другите са само мюсюлмани, в организационната им структура и статут има
доста сходства. Но, от друга страна, съществуват и различия. Целта на този
текст е именно в това – да се сравни положението на двете категории военнопомощно население, да се откроят сходствата и различията в статута им въз основа на османски документи от XVI в. Основните извори на информация са един
войнушки регистър от 1528/29 г., съкратеният опис на населението в Румелия
от 1530 г. и регистърът на мюселемите в санджака Чирмен от 1532/1533 г.2

***
Историята на корпуса от войнуци към Държавните конюшни е продължителна, а нейното начало по всяка вероятност е поставено още по време на
османските завоевания през 70-те години на XIV в. Поради липса на други
Радушев, Е. Османската гранична периферия (серхад) в Никополския вилает
през първата половина на ХVІ век. – В: Българският шестнадесети век. Сборник с
доклади за българската обща и културна история през ХVІ век. София, 1996, 187–
213 (Radushev, E. Osmanskata granichna periferiya (serhad) v Nikopolskiya vilaet prez
parvata polovina na XVІ vek. – V: Balgarskiyat shestnadeseti vek. Sbornik s dokladi za
balgarskata obshta i kulturna istoriya prez XVІ vek. Sofiya, 1996, 187–213); Желязкова,
А. Балкански етнически елемент в османските въоръжени сили през ХV – ХVІ век –
В: Военноисторически сборник, 6, 1983, 80–82 (Zhelyazkova, A. Balkanski etnicheski
element v osmanskite vaorazheni sili prez XV – XVІ vek – V: Voennoistoricheski sbornik, 6,
1983, 80–82); Радушев, Е. Ролята на османската войска в ислямско-асимилационния
процес на Балканите. – В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи,
отразени в исторически и литературни паметници от ХІV – ХVІІІ век. Международна научна конференция, Велико Търново, 20-22 май 1987 г. Велико Търново, 1992, с.
206 (Radushev, E. Rolyata na osmanskata voyska v islyamsko-asimilatsionniya protses na
Balkanite. – V: Turskite zavoevaniya i sadbata na balkanskite narodi, otrazeni v istoricheski
i literaturni pametnitsi ot XІV – XVІІІ vek. Mezhdunarodna nauchna konferentsiya, Veliko
Tarnovo, 20-22 may 1987 g. Veliko Tarnovo, 1992, s. 206).
2
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), TD 151; BOA, TD 370; BOA, TD 172.
1
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документи сме принудени да се доверим на сведенията на някои по-късни
османски хронисти. И Ходжа Садеддин, и Хюсеин свързват създаването на
войнушката институция с инициативите на Тимурташ бей, втори управител
на Румелия по времето на султан Мурад I.3 В хрониката на Хюсеин е записано, че „по време на невернишкото управление“ войнуците били част от
групата на военните (askeri tayfesinden), поради което след завоеванието „понасяли извънредно тежко раетското [си] състояние“. Тогава, според Хюсеин,
по инициатива на втория румелийски бейлербей Тимурташ османската власт
намерила за целесъобразно да ги включи във военната си организация, като
използва уменията им.4 С други думи, поне част от войнуците християни
изглежда са наследници на старото военно съсловие от Второто българско
царство, което след османските завоевания било привлечено на османска
служба срещу отпуснати данъчни привилегии. Целта първоначално е да се
тушира социалното недоволство и да се спечели лоялността на подобни посвободолюбиви нови поданици на султаните. Тези хора, тъй като дотогава не
са зависими селяни, трудно биха били държани под контрол по друг начин.
Втората прагматична цел е да се използват техните умения в полза на османската държава.
Можем да допуснем, че основното ядро на войнуците от Северозападна
и Североизточна Тракия, т.е земите, където османците са стъпили най-рано
при завоеванията си през XIV в. и където вероятно е основан войнушкият
корпус, са служили още от самото начало главно като военнопомощна част.5
Този войнушки корпус в мирно време обгрижва конете на султана и другите
висши държавни служители или коси сено за конете в държавните ливади, а
по време на война служи в обоза на армията и се грижат за конете и товарните
животни.6 Към тях са присъединени и войнуците от днешна Северна БългаХюсеин. Беда` и ул-века` и (Удивительные события). Изд. текста, введение
и общая ред. А. С. Тверитиновой. Аннот., оглавление и указатели Ю. А. Петросяна.
Часть 1. Москва, 1961, с. 69б (Khyusein. Beda` i ul-veka` i (Udivitel‘nyye sobytiya). Izd.
teksta, vvedeniye i obshchaya red. A. S. Tveritinovoy. Annot., oglavleniye i ukazateli Yu.
A. Petrosyana. Chast‘ 1. Moskva, 1961, s. 69b); Калицин, М. Корона на историите на
Ходжа Садеддин. Велико Търново, 2000, с. 195 (Kalitsin, M. Korona na istoriite na
Hodzha Sadeddin. Veliko Tarnovo, 2000, s. 195).
4
Хюсеин. Беда` и ул-века` и, с. 69б (Khyusein. Beda` i ul-veka` i, s. 69b).
5
Йорданов, К. Общи наблюдения за устройството на войнушката институция
в Румелия и естеството на войнушката служба в Държавните конюшни през XVI век
според информацията на един османски войнушки регистър от 1528/29 г. – В: Дриновски сборник. Т. 8. Харков-София, 2015, с. 113 (Yordanov, K. Obshti nablyudeniya za
ustroystvoto na voynushkata institutsiya v Rumeliya i estestvoto na voynushkata sluzhba
v Darzhavnite konyushni prez XVI vek spored informatsiyata na edin osmanski voynushki
registar ot 1528/29 g. – V: Drinovski sbornik. T. 8. Harkov-Sofiya, 2015, s. 113).
6
Мутафчиева, В. Към въпроса за положението на войнушкото население. – Известия на Държавната библиотека „Васил Коларов“ за 1952 г., 1953, 248–249 (Mutafchie3
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рия и Софийско, земи, които османците завоюват по-късно. Документи от XV
в. обаче показват, че в Западните Балкани съществува категорията на джебелю войнуците, които по време на война служели като реални бойци в османската армия.7 До времето на управлението на султан Сюлейман Великолепни
обаче службата на тези джебелю войнуци в северозападните и югозападните български земи е вече отменена. Остава трайно да функционира корпусът
на войнуците от Държавните конюшни, рекрутирани от българските земи.8
В общи линии тези войнуци се набират от териториите, които до османските завоевания трайно или за значителни периоди от време принадлежали на
Второто българско царство. Срещу службата си войнуците от Държавните конюшни получавали парчета земя, така наречените войнушки бащини, които
са освободени от всички десятъци и поземлени данъци върху произведената
земеделска продукция.9 Освен това владелците им не плащат и дължимия от
va, V. Kam vaprosa za polozhenieto na voynushkoto naselenie. – Izvestiya na Darzhavnata
biblioteka „Vasil Kolarov“ za 1952 g., 1953, 248–249); Стоjановски, А. Раjа со специjални
задолжениjа во Македониjа (воjнуци, соколари, оризари и солари). Скопjе, 1990, 28–29
(Stojanovski, A. Raja so spetsijalni zadolzhenija vo Makedonija (vojnutsi, sokolari, orizari i
solari). Skopje, 1990, 28–29); Йорданов, К. Командно-управленски апарат на войнушката институция в българските земи под османска власт през XV – XVI век: йерархична
структура, функции и кадрови състав. – Исторически преглед, 2012, 3-4, с. 34, 75–77
(Yordanov, K. Komandno-upravlenski aparat na voynushkata institutsiya v balgarskite zemi
pod osmanska vlast prez XV – XVI vek: yerarhichna struktura, funktsii i kadrovi sastav. –
Istoricheski pregled, 2012, 3–4, s. 34, 75–77); Йорданов, К. Общи наблюдения за устройството, 111–123 (Yordanov, K. Obshti nablyudeniya za ustroystvoto, 111–123).
7
Стоjановски, А. Раjа, 24–27 (Stojanovski, A. Raja, 24–27); Иналджък, Х. От
Стефан Душан до Османската империя. – В: Епохата на султан Мехмед ІІ Завоевателя
(Изследвания и материали). Превод от турски Е. Радушев. Превод на приложенията Мария Калицин. София, 2000, с. 203, 234–236 (Inaldzhak, H. Ot Stefan Dushan do Osmanskata
imperiya. – V: Epohata na sultan Mehmed ІІ Zavoevatelya (Izsledvaniya i materiali). Prevod ot
turski E. Radushev. Prevod na prilozheniyata Mariya Kalitsin. Sofiya, 2000, s. 203, 234–236);
Желязкова, А. Балкански, 80–82 (Zhelyazkova, A. Balkanski, 80–82); Радушев, Е. Ролята на османската войска, с. 206 (Radushev, E. Rolyata na osmanskata voyska, s. 206).
8
Иналджък, Х. От Стефан Душан, с. 236 (Inaldzhak, H. Ot Stefan Dushan, s.
236); Стоjановски, А. Раjа, 26–28 (Stojanovski, A. Raja, 26–28).
9
Стоjановски, Ал. Раjа, 53–62 (Stojanovski, A. Raja, 53–62); Йорданов, К.
Бащината като основа на социално-икономическото положение на войнушкото домакинство в Румелия през XV – XVI век. – В: Проучвания по Стопанска история и
история на социално-икономическата сфера в Югозападна България. Югозападен
университет „Неофит Рилски“. Стопански факултет. Катедра икономика. Благоевград, 2015, 131–152 (Yordanov, K. Bashtinata kato osnova na sotsialno-ikonomicheskoto
polozhenie na voynushkoto domakinstvo v Rumeliya prez XV – XVI vek. – V: Prouchvaniya
po Stopanska istoriya i istoriya na sotsialno-ikonomicheskata sfera v Yugozapadna
Balgariya. Yugozapaden universitet „Neofit Rilski“. Stopanski fakultet. Katedra ikonomika.
Blagoevgrad, 2015, 131–152).
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обикновената християнска рая данък джизие.10
Създаването на корпусите на конниците мюселеми и сродните им пехотинци пияде или яя османската традиция свързва с времето на Орхан I и неговия брат Алаедин, първи везир на османската държава.11 Според османските
хронисти до голяма степен при създаването на корпусите мюселлем и яя османският владетел и брат му се ползвали от съветите на Хайреддин паша Чандарлъ, по това време кадия на Биледжик, а по времето на Мурад I издигнал се
до велик везир.12 Това по всяка вероятност станало някъде в началото на 30-те
години на XIV в., след превземането на Никомедия и Никея от османците. Дотогава, при по-ранните завоевания, основната бойна сила на османския бейлик била конното племенно опълчение от свободни тюркмени огузи. Новите
изисквания на османските завоевания в Мала Азия наложили създаването на
пехотна военна част, наречена яя или пияде, както и кавалерийски корпус,
наречен мюселлем.13 Те отново са набирани от средата на тюркмените. Новото при двете формации било тяхното директно подчинение на османския
владетел. По време на ранните османски завоевания на Балканите мюселемите служели като конница, основни кавалерийски бойни сили. Впоследствие,
след като спахийската конница и еничарите стават основни бойни единици на
османската армия, мюсебемите и пехотинците яя губят своето първостепенно
значение и са трансформирани като военнопомощни групи.14 Но запазването
Според познатите ни войнушки закони от ХVІ в., от редовните войнуци не
се изисквало да плащат харадж (в този случай данък джизие, тъй като съставките
на поземления харадж са изредени отделно), испенче, юшур (десятък), tekâlif-i örfiye (обичайни повинности), avariz-i divaniye (извънредни държавни данъци), ădet-i
ağnam (данък върху овцете) до сто глави, както и данък върху свинете: Турски извори
за историята на правото в българските земи (ТИИПБЗ). Т. 1. Съст. Г. Гълъбов.
София, 1961, с. 279, 282, 286, 288 (Turski izvori za istoriyata na pravoto v balgarskite
zemi (TIIPBZ). T. 1. Sast. G. Galabov. Sofiya, 1961, s. 279, 282, 286, 288); Турски извори
за българската история (ТИБИ). Т. 5. Документи за войнуците. Ред. и исторически
коментар Б. Цветкова. София, 1974, 21, 24, 34 (Turski izvori za balgarskata istoriya
(TIBI). T. 5. Dokumenti za voynutsite. Red. i istoricheski komentar B. Tsvetkova. Sofiya,
1974, 21, 24, 34).
11
Мехмед Нешри. Огледало на света. История на османския двор. Съст. и превод от османотурски език Мария Калицин. София, 1984, с. 61 (Mehmed Neshri. Ogledalo
na sveta. Istoriya na osmanskiya dvor. Sast. i prevod ot osmanoturski ezik Mariya Kalitsin.
Sofiya, 1984, s. 61); Калицин, М. Корона, 125–128 (Kalitsin, M. Korona, 125–128).
12
Мехмед Нешри. Огледало, 60–61 (Mehmed Neshri. Ogledalo, 60–61); Калицин, М. Корона, с. 127 (Kalitsin, M. Korona, s. 127).
13
Ходжа Садеддин обяснява създаването на пехотинския корпус яя с по-голямата ефективност на пехотинците при обсада на крепости в сравнение с дотогавашната племенна конна войска: Калицин, М. Корона, 125–126 (Kalitsin, M. Korona,
125–126).
14
Müge Göçek, F. Müsellem. – The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Vol. II.
Leiden- New York, 1993, p. 665.
10
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им като военноспомагателна част с привилегирован статут също може да се
свърже със стремежа на османската власт да тушира социалното напрежение
сред част от своите поданици. С това множество от заселени на Балканите
тюрки мюсюлмани османската власт трябва да се справи по някакъв начин и
да ги използва след отпадането им от османското войнство, като запази организационния им ред и статута на техните чифлици.
Корпусите на мюселемите и пехотинците яя още при основаването си
през 30-те години на XIV в. са настанени и обвързани със земеделието, като
са им раздадени чифлици, освободени от данъци върху земеделската продукция.15 От тези чифлици те се изхранват. В ранния период от съществуването
си по време на война мюселемите и корпусът яя получават заплата по едно
акче на ден.16 Вече през XVI в. по време на война част от произведената земеделска продукция в мюсебемския чифлик се превръща в парична сума, която
заедно с парите, събирани от мюселемските ямаци (помощници), служат за
издръжка на мюселемите в похода.17
В резултат на османските зевоевания на Балканите са заселени главно мюселеми, докато пехотинците яя владеят своите чифлици главно в Мала
Азия.18 Селищата, където са регистрирани мюселемите с техните чифлици в
балканските владения на османците (Румелия), са разположени в Югоизточна
и Североизточна Тракия, т.е. на териториите, които османците завладяват още
по времето, когато този конен корпус все още е основна бойна единица.19 В
днешна Северна България, югозападните български земи и Софийско няма
мюселеми. Югоизточна и Североизточна Тракия, където са съсредоточени
мюселемите, са и териториите с най-гъста тюрко-мюсюлманска колонизация
на османските Балкани.20 За разлика от номадстващите пастири юруци, чието
Мутафчиева, В. Към въпроса за чифлиците в османската империя през
ХІV – ХVІІ в. – В: Османска социално-икономическа история. Избрани произведения, т. 5. Издателска къща „Жанет 45“, Пловдив, 2008, с. 348 (Mutafchieva, V. Kam
vaprosa za chiflitsite v osmanskata imperiya prez XІV – XVІІ v. – V: Osmanska sotsialnoikonomicheska istoriya. Izbrani proizvedeniya, t. 5. Izdatelska kashta „Zhanet 45“, Plovdiv,
2008, s. 348); Müge Göçek, F. Op. cit., p. 665; Gibb, H. A. R., Bowen, H. Islamic Society
and the West. A Study of the Impact of Western Civilization on Moslem Culture in the Near
East. Vol. 1. London, 1950, p. 53.
16
Мутафчиева, В. Към въпроса за чифлиците, с. 348 (Mutafchieva, V. Kam
vaprosa za chiflitsite, s. 348).
17
Müge Göçek, F. Op. cit., p. 665.
18
Gibb, H. A. R., Bowen, H. Op. cit., p. 54.
19
Мутафчиева, В. Към въпроса за чифлиците, 349–350 (Mutafchieva, V. Kam
vaprosa za chiflitsite, 349–350).
20
Още преди години Н. Тодоров, цитирайки публикация на Й. Баркан, показва,
че най-много мюсюлмански ханета към 20-те години на XVI в. са разхвърляни в санджаците Чирмен, Силистра, Галиполи и Виза, т.е. в Източна Тракия и в Източна България. От приложената таблица се вижда, че в тези санджаци мюсюлманите са повече
от християните: Тодоров, Н. За демографското състояние на Балканския полуостров
15
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разселване на Балканите е много по-широко21, мюселемите трайно усядат в
онези територии, където още в началото са били техните служебни чифлици.
След трансформирането си във военнопомощна група, по време на война мюселемите изпълняват ролята на пионерни и трудовашки части, като поправят
пътища и мостове, теглят и местят топовете в полесражението, участват в
правенето на окопи и други съоръжения.22 Някои документи показват, че мюселемите, подобно на юруците, в мирно време дават гарнизонна служба в крепости или са използвани при ремонт на водопроводи и други съоръжения.23

***
Макар да се различавали по етнически и конфесионален признак, между войнуците християни и тюрките мюселеми има доста сходни черти в организацията на корпусите им. И двата корпуса са подчинени на свои собствени
провинциални ръководители. Те са абсолютно независими от санджакбейовете, стоящи начело на отделните санджаци, в които през XVI в. играят ролята
едновременно на административни управители и военни командири, провинциални началници на спахийската конница.24
през XV – XVI в. – Годишник на Софийския университет. Том LIII, 2, 1959, 215–217
(Todorov, N. Za demografskoto sastoyanie na Balkanskiya poluostrov prez XV – XVI v.
– Godishnik na Sofiyskiya universitet. Tom LIII, 2, 1959, 215–217). За преобладаващото
мюсюлманско население в Източна Тракия вж. още: Петкова-Енчева, М. Поселищна мрежа и гъстота на населението в Източния дял на Тракийската низина през първата половина на XVI век (казите Стара Загора, Чирпан, Нова Загора и Хасково) – В:
Етнически и културни пространства на Балканите. Сборник в чест на проф. Цветана Георгиева. Ч. 1. Миналото – исторически ракурси. Съст. Св. Иванова. София, 2008,
244–288 (Petkova-Encheva, M. Poselishtna mrezha i gastota na naselenieto v Iztochniya
dyal na Trakiyskata nizina prez parvata polovina na XVI vek (kazite Stara Zagora, Chirpan,
Nova Zagora i Haskovo) – V: Etnicheski i kulturni prostranstva na Balkanite. Sbornik v
chest na prof. Tsvetana Georgieva. Ch. 1. Minaloto – istoricheski rakursi. Sast. Sv. Ivanova.
Sofiya, 2008, 244–288); Димитров, С. Поселищна мрежа и население в Сакар планина и прилежащия ѝ район през XV – XVI век. – В: Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV – XIX в. Сборник изследвания в памет на проф. Елена Грозданова. ИК „Гутенберг“, София, 2016, 53–109 (Dimitrov, S.
Poselishtna mrezha i naselenie v Sakar planina i prilezhashtiya ѝ rayon prez XV – XVI vek.
– V: Iz zhivota na evropeyskite provintsii na Osmanskata imperiya prez XV – XIX v. Sbornik
izsledvaniya v pamet na prof. Elena Grozdanova. IK „Gutenberg“, Sofiya, 2016, 53–109).
21
Кальонски, А. Юруците. София, 2007, 123–132 (Kalyonski, A. Yurutsite.
Sofiya, 2007, 123–132); Gökbilgin, M. Rumeli`de yürükler, Tatarlar ve Evlâd- i Fâtihân.
Istanbul, 1957.
22
Müge Göçek, F. Op. cit., p. 665.
23
6 Numaralı Мühimme Defteri (972/1564-1565). Ankara, 1995, № 38, 69, 599.
24
Венщейн, Ж. Империята в своето величие (ХVI в.). – В: История на Османската империя. Под редакцията на Р. Мантран. Прев. от френски Г. Меламед.
София, 1999, с. 219 (Venshteyn, Zh. Imperiyata v svoeto velichie (HVI v.). – V: Istoriya
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Войнуците от Държавните конюшни, предимно българи християни, си
имат свой собствен санджакбей, така наречения войнушки санджакбей или
войнукбей, който стои начело на отделен войнушки санджак.25 Този командир, освен че в мирно време следи за изпълнението на войнушката служба в
Държавните конюшни, по време на военен поход предвожда подчинените си
в изпълнение на службата им в обоза на армията.26 Войнушкият санджакбей
си има свои ямаци, 52 християни от селищата около град Филибе (Пловдив),
които, подобно ямаците на мюселемските и юрушките командири, не служат
като войнуци, а срещу владението на освободени от данъци бащини издържат
годишно командира си с 216 акчета от човек.27 Най-малката организационна
единица при редовите войнуци са така наречените войнушки гьондери, или
низе (копие) – във всеки гьондер един мъж е записан като войнук, а други
двама души като ямаци. През три години всеки един от тях се редува в дежурството на служба в Държавните конюшни.28
В организационния ред на войнушкия корпус има разделение според
служебните задължения. Войнуците от днешна Северна България и Софийско служат като косачи на държавните ливади, хранят и обгрижват конете в
Голямата конюшня и Малката конюшня за товарни животни.29 В отделните
кази и нахии от Софийския и Никополския санджак начело на войнуците са
поставени войнушки сераскери или черибашии, над които стои войнушкият
санджакбей.30 Регистрирани са и по-нископоставени командири от техните
среди – християни лагатори, а където липсват лагатори, подобна роля играят
така наречените старейшини примикюри.31

na Osmanskata imperiya. Pod redaktsiyata na R. Mantran. Prev. ot frenski G. Melamed.
Sofiya, 1999, s. 219).
25
Йорданов, К. Командно-управленски апарат, 66–67 (Yordanov, K. Komandnoupravlenski aparat, 66–67); Еrcan, Yavuz. Osmanlı Imparatorluğunda Bulgarlar ve
Voynuklar. Ankara, 1989, 57–61.
26
Йорданов, К. Командно-управленски апарат, 72–73 (Yordanov, K. Komandnoupravlenski aparat, 72–73).
27
Пак там, с. 70.
28
Стоjановски, А. Раjа, 30–32.
29
Йорданов, К. Общи наблюдения за устройството, с. 113 (Yordanov, K. Obshti
nablyudeniya za ustroystvoto, s. 113).
30
Йорданов, К. Командно-управленски апарат, 58–59 (Yordanov, K. Komandnoupravlenski aparat, 58–59).
31
Пак там, 39–54.
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Таблица 1. Войнуците от Голямата конюшня и Малката конюшня за
товарни животни заедно с техните сераскери (черибашии) през 1529 г.32
Черибашия (се- Административно-териториални еди- Брой на подчинераскер) през 1528/ ници според войнушкия регистър от ните войнуци през
29 г. според регис1528/1529 г.
1528/ 1529 г.
тър TD 151
Сераскер Бали
Нахия София от казата София
765 души + 7 лагатори / 255 души дежурни годишно/
Сераскер Хамза
Нахия Планина- и кючюк (Малка плани- 657 души + 4 лагана), спадаща към казата София; Нахия тори /
Планина- и бюзюрг (Голяма планина), 219 души дежурни
спадаща към казата София; Нахия Ше- годишно
хиркьой (Пирот), спадаща към каза Шехиркьой (Пирот); Нахия Висока, спадаща към каза Шехиркьой
Сераскер Ахмед
Нахия Изнепол (Трънско), спадаща към 842 души + 9 лагаКеманкеш
казата Шехиркьой.
тори / 764 джебелюКаза Берковица
войнуци и 78 кара
войнуци/. 217 души
дежурни годишно
Сераскер Мехмед
Каза Никопол. Нахии Никопол и Плевен, 729 души / 243 души
Сипах
спадащи към казата Никопол от Нико- дежурни годишно /
полския санджак – селата Пордим, Пелишат, Брест, Бръшлян (с. Бръшляница,
обл. Плевен), Виная (днес съставно на
с. Обнова, обл. Плевен), Комаровче (с.
Комарево, обл. Плевен), Брестовче (с.
Брестовец, обл. Плевен) и Извор (неустановено)
Сераскер Рамазан Каза Никопол. Селата Баница, Чомако- 675 души / 225 души
вци, Койнар (днес гр. Койнаре), Дъбник дежурни годишно /
(Горни или Долни Дъбник), Балвано
поле с друго име Крушовиче (днес с.
Крушовица, обл. Плевен), Машовиче
(неустановено), Петърниче (Петърница), Черукова (дн. Садовец, обл. Плевен), Бреница, Новосел и Старосел, с
друго име Ески хисар от казата Никопол
(в регистъра не е обозначена нахията, но
всички селища днес са в област Плевен)

32

BOA, TD 151, ff. 1-315, 382.
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Сераскер Али
Сераскер Кочи
Сераскер Мустафа
Сипах
Сераскер Секбан
Хюсеин

Нахия Куршуна, спадаща към казата
Търново; нахия Неделичко, спадаща към
Никопол, каза Враца (Ивраджа)
Каза Ловеч.
Нахия Кьолена, Каза Ески Хисар (Стара
Загора)
Нахия Търново, спадаща към казата
Търново
Нахията Косово (нахия с център днешното село Полско Косово, общ. Бяла, обл.
Русе), спадаща към казата Търново; нахията Свищов, спадаща към Никопол; нахията Йеркеч, спадаща към казата Ямбол;
нахия Герилва, спадаща към казата Шумен, войнуци от района на Ивраняк (нахия Оряхово), спадащ към казата Никопол

43

618 души / 206 души
дежурни годишно/
678 души / 226 души
дежурни годишно/
321 души / 107 души
дежурни годишно/
398 души + 4 лагатори / 130 души дежурни годишно/

Войнуците от Северозападна и Североизточна Тракия, където още през
XVI в. най-много войнуци живеят в Панагюрище, Жеравна, Каргуна и много
села около Филибе (Пловдив), изпълняват далеч по-престижна служба в столичната Вътрешна дворцова конюшна, където се грижат за конете на султана и
най-близките му приближени. Някои от тях дори охраняват хазната при сарачхането, където се държат скъпите седла, юзди и други украшения на султанските коне. За подобна отговорна служба тези войнуци от Тракия вероятно са
по-привилегировани и пряко подчинени на войнушкия санджакбей, а в нахиите
и казите се командват от избрани от техните среди християни лагатори.33
Таблица 2. Войнуци от Северозападна и Североизточна Тракия през
1529 г., директно подчинени на войнушкия санджак бей34
Административно-териториална единица Войнуци
Каза Филибе, санджак Паша
391 + 1 лагатор + 52 ямаци на
войнукбея
Каза Татар Пазарджък (Пазарджик), санджак 362 + 1 лагатор
Паша
Каза Едирне (Одрин), санджак Паша
21
Каза Янболу (Ямбол), санджак Силистра
149 + 2 лагатори
Каза Силистра, санджак Силистра
72 + 1 лагатор
Каза Превади (Провадия), санджак Силистра 34 + 1 лагатор

Йорданов, К. Общи наблюдения за устройството, с. 114 (Yordanov, K. Obshti
nablyudeniya za ustroystvoto, s. 114).
34
BOA, TD 151, ff. 317–380, 382.
33
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Организацията на корпуса на мюселемите е доста сходна с тази на войнуците. Според списъка с провинциалните управители в Османската империя
през 1527 г., публикуван от Метин Кунт, в Румелия по това време има един
мюселемски санджак – този на мюселемите от Къзълджа. Неговият санджакбей, някой си Мехмед бей, син на християнина Тодор Мужак, е регистриран
с общи приходи от 140 хиляди акчета.35 Мюселеми има и в санджака на циганите (санджака Ченгяне), който през 1527 г. е управляван от санджакбея Али
бей, син на Искендер паша.36 Тези данни се потвърждават от съкратения опис
на населението в Румелия от 1530 г. Според този регистър в Румелия, т.е. в османските Балкани, съществува един голям санджак на мюселемите от Къзълджа със свой отделен санджакбей, както и две по-малки групи мюселеми от
санджаците Визе и Чирмен, също със свои напълно независими командири,
отделно от санджакбейовете на санджаците Визе и Чирмен.37 Част от циганите в Румелия били превърнати в мюсебеми от санджака, който този път е наречен санджак на циганите мюселеми. 38 В казите и нахиите членовете на гореспоменатите мюселемски санджаци, както е и при войнуците, са командвани
от сераскери или черибашии. Най-малката организационна единица в мюселемския корпус е така нареченият оджак (огнище).39 През първата половина
на XVI в. повечето мюселемски оджаци в Югоизточна, Североизточна и Северозападна Тракия се състоят от 3-4 мюселеми-ешкинджии и 9 или 10 ямаци
(с редки изключения 12 ямаци) – общо до 14-15 души в оджак.40 През 1532 г.
в мюселемските оджаци от санджака Чирмен, в които има трима-четирима
мюселеми, в повечето случаи са записвани по деветима ямаци, а понякога те
са десет, единадесет или дванадесет души.41 В оджаците, където по рядко изключение са записани шест-седем мюселеми-ешкинджии, ямаците понякога
достигат до осемнадесет души.42 В още по-редки случаи са записвани девет
мюселеми и двадесет и седем ямаци.43 В този случай обаче оджакът давал по
дежурство не един, а двама или трима души по време на военен поход.44

Kunt, M. The Sultan`s Servants. The Transformation of Ottoman Рrovincial Government (1550-1650), New York, 1983, p. 105, 110.
36
Ibidem, p. 105, 110.
37
BOA, TD 370, ff. 357, 360–363.
38
Ibidem, ff. 358-360.
39
Müge Göçek, F. Op. cit., p. 665; Gibb, H. A. R., Bowen, H. Op. cit., p. 53.
40
BOA, TD 172, ff. 5–364.
41
Ibidem.
42
Ibidem.
43
Ibidem, f. 113.
44
Ibidem, ff. 113, 127, 128, 140.
35
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Табл. 3. Санджак на циганите мюселеми към 1530 г.45
Административнотериториална единица
Каза Ески Хисар- и
Загра
Каза Гюмюрджина
Каза Хайраболу
Нахия ДююнджюИли, каза Хайраболу
Нахия Инджюез, каза
Хасса- и Истанбул
Каза Чорлу
Нахии Янболу
(Ямбол), Ълъджа,
Айтос и Къзълагач
Йениджеси
Каза Кърк-клисе
(Лозенград)
Каза Димотика
Нахия Превади, каза
Едирне (Одрин)
Каза Фереджик
Каза Ипсала
Каза Пънар хисар
Нахия Мъгалкара
(Малкар)

45

Брой на мю- Брой на мюсе- Брой на
селемските лемите - еш- ямаците
оджаци
кинджии
21
74
240

Брой на мюселемските чифлици
71

4
22
15

13
63
51

38
196
155

12
34
47

7

28

68

18

21
14

84
48

222
146

48
51

15

47

155

47

11
4

35
12

132
39

25
12

2
10
6
9

8
34
18
28

21
103
59
95

6
25
20
33

BOA, TD 370, ff. 359– 360.
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Табл. 4. Санджак на мюселемите от Къзълджа към 1530 г.46
Административнотериториална единица
Нахия Саруханбейлю, каза
Татар Пазарджик
Нахия Станимака, каза Филибе
Каза и нахия Ямбол

Брой на
мюселемските
оджаци
15

Брой на
мюселемитеешкинджии
57

Брой на
ямаците

10
24

115
248

170

Каза и нахия Димотика

29

Каза и нахия Йенидже- и Кара-су
Каза и нахия Гюмюрджина
Каза и нахия Хайра-болу

15
11
27

Каза и нахия Бергоз
Нахия Дююнджю- Или, каза
Хайраболу
Каза и нахия Пънар Хисар
Каза и нахия Данишменд
Ескиси
Каза и нахия Карнобат (Каръновасъ)
Нахия Коджа- Или
Каза и нахия Айтос
Каза и нахия Русокастро
Каза и нахия Мисиври
Каза и нахия Фереджик

7
3

33
68
2 сераскери
88
1 сераскер
50
43
71
2 сераскери
23
10

6
4

19
13

55
38

15

28
2 сераскери
9
12
18
3
37
1 сераскер
26
114
2 сераскери
67
1 сераскер
31

95
2 чифлика
24
40
76
9
138

25
3 сераскери
64
2 сераскери
6
40
1 сераскер
35

161

3
4
7
1
13

Нахия Агръджан
Каза и нахия Ески Хисар- и
Загра (Стара Загора)
Нахия Превади и Къзълагач
Йениджеси, каза Едирне (Одрин)
Каза и нахия Къркклисе
(Лозенград)
Нахия и каза Филибе (Пловдив)

8
31

Нахия Фигле с Юскюдар, каза
Едирне (Одрин)
Каза и нахия Йенидже- и Загра
Нахия и каза Ипсала

24

Каза и нахия Кешан

11

46

Ibidem, ff. 362– 363.

23
10
12

2
13

368
165
119
215
55
31

74
406
277
107

254
18
163
113
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Табл. 5. Мюселемите в санджака (лива) Чирмен към 1530 г.47
Административнотериториална единица
Каза и нахия Чирмен
Нахия Ергене, спадаща към каза Димотика
– на отчет в санджака
Чирмен
Каза и нахия Хаскьой
Каза и нахия Йенидже
– и Загра
Каза и нахия Акча
Казанлък
Каза и нахия Текфурдаг

Брой на мюселемските
оджаци
71
22

Брой на
мюселемитеешкинджии
215
70

Брой на
ямаците
629
199

Брой на мюселемските
чифлици
187
54

58
47

201
142

597
442

160
121

21

79

206

45

145

467

1296

396

Табл. 6. Мюселемите в санджака (лива) Визе към 1530 г.48
Административнотериториална
единица

Брой на мюселемските
оджаци

Брой на
мюселемитеешкинджии

Брой на
ямаците

Брой на
мюселемските
чифлици

Каза Визе

22

247

22

Каза Чорлу

18

118
1 сераскер
74

179

16

***
Дотук свършват приликите в организацията и статута на войнуци и мюселеми. По отношение реда в най-малките организационни единици – войнушките гьодери и мюселемските оджаци, има съществени различия.
Войнуците владеели сравнително малки бащини, които понякога са под
законовите изисквания за един чифт земя, т.е. под 70 дьонюма за най-плодородната земя. Но войнукът и неговото семейство са реални владелци на войнушката бащина. Войнукът и двамата ямаци в гьондера имали равни права и
задължения. И тримата се редували през три години по служба.49 Всеки от тях
владеел индивидуална служебна бащина.50 Ако войнукът и ямакът добавели
съвсем малко допълнителна тимарска земя, за която давали само десятъци и
Ibidem, f. 357.
Ibidem, f. 360.
49
Стоjановски, А. Раjа, с. 32 (Stojanovski, A. Raja, s. 32); Йорданов, К. Командно-управленски апарат, с. 38 (Yordanov, K. Komandno-upravlenski aparat, s. 38).
50
Стоjановски, А. Раjа, 53–62 (Stojanovski, A. Raja, 53–62).
47
48
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испенче, това било достатъчно не само за изхранване на домакинството им
и за издръжка по време на далечната служба, но и можело да се отделят и
излишъци.51 Тъй като не плащат данъци в рамките на войнушката бащина, но
и не получават приходи от податно население като аскерите, имаме всички
основания да смятаме войнуците и войнушките ямаци за междинна категория
между раята и аскерите.
Голямата разлика между войнушкия гьондер и мюселемския оджак е
тази, че по времето на Сюлейман Великолепни (1520 – 1566) мюселемитеешкинджии и техните ямаци не са равноправни в правата и задълженията
си. В мюселемския оджак тримата или четирима мюселеми-ешкинджии се
редуват по служба, а ямаците само ги подпомагат финансово по време на
военен поход.52 Реални владелци на служебни чифлици са мюселемите-ешкинджии. Чифлиците са предназначени именно за тяхната издръжка. Именно
мюселемите-ешкинджии, а не техните ямаци, могат да се смятат за междинно
звено между раята и аскерите, дори-по-близо до аскерите. Османско законодателство от времето на султан Сюлейман Великолепни повелява, че тъй като
мюселемските ямаци не ходят по служба, играят ролята на работна ръка и
податно население в мюселемския чифлик.53 Това се доказва и от обстоятелството, че част от произведеното в чифлика се превръщало в парични суми,
които се вземали за издръжка на отишлия във военен поход мюселем. Немалка част от тази сума включвала и по 50 акчета, вземана от всеки ямак.54 Тази
сума е наречена в регистъра на мюселемите в санджака Чирмен от 1532 г. с
термина ресм-и ямакан, т.е. данък ямаци.55 С други думи, можем да заключим,
че османското законодателство от това време поставя мюселемските ямаци в
Йорданов, К. Бащината като основа, 131–152 (Yordanov, K. Bashtinata kato
osnova, 131–152).
52
Това се отнася за времето след законодателното устройване на организацията
при мюселемите по време на управлението на султан Сюлейман Великолепни. Един
закон от негово време гласи: „На мюселемите-ешкинджии е определено да получават
от някои свои ямаци (помощници) по петдесет акчета харчлък; те владеят и чифлик.
Те са трима, а някои са и по четирима души. Така са записани. Доходите от чифлика взема онзи, който отива на поход. Той взема също по петдесет акчета харчлък от
другарите си, които не отиват на война, както се взема и от ямаците“ (ТИИПБЗ. Т. 1.
Съст. Г. Гълъбов. С., 1961, с. 46). Този текст се потвърждава от данните на регистъра
на мюселемите в санджака Чирмен от 1532 г. (BOA, TD 172, ff. 5–364).
53
ТИИПБЗ. Т. 1, с. 46. Доколкото става ясно от закона, съставен по време на
Сюлейман Великолепни, според стария закон ямаците също ходели на война и имали
равноправно положение в оджака. Но тогава от тях за издръжката на служещия им
другар се събирали суми между 10 и 60 акчета в зависимост от имотното им състояние (Пак там, с. 45–46). По времето на султан Сюлейман Великолепни вече нямало
нужда от толкова много служещи мюселеми, а на ямаците било отнето предишното
равноправие. Те остават единствено работна ръка и податно население в оджака.
54
Пак там.
55
BOA, TD 172, ff. 5–364.
51
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положение, по-близко до обикновената рая като податно население в мюселемския оджак.
Както показват описът на населението в Румелия от 1530 г. и регистърът на мюселемските оджаци и чифлици в санджака Чирмен от 1532 г., не
всички мюселеми-ешкинджии в оджаците владеели индивидуален чифлик.
През 1530 г. мюселемите от санджака Визе владеели колективно само по
един чифлик на оджак.56 През 1532 г. в Чирменския санджак всеки един мюселемски оджак владеел чифлици, които са обозначени като отделни парцели земя. Тъй като думата чифлик е записана в множествено число,57 може да
се приеме, че отделните парцели са отделни чифтове земя. Важен момент е
обстоятелството, че парцелите или чифтовете земя може да съвпадат с броя
на мюселемите-ешкинджии в оджака, но често са по-малко от техния брой.58
Това е категорично доказателство, че земята в чифлика е обща за оджака, а в
повечето случаи няма индивидуален чифлик за всеки мюселем-ешкинджия.
Например в един оджак от казата Хаскьой, населяващ селото Кара Хисарлъ,
са записани седем мюселеми-ешкинджии и 18 ямаци, а чифликът включвал
два парцела или чифтове земя: земин- и Кара Хисарлъ Ибрахим; земин-и доганджъ Дауд.59 В същото село Кара Хисарлъ обаче е записан оджак, в който
парцелите/чифтовете земя отговарят на броя мюселеми: трима мюселеми-ешкинджии и десет ямаци владеят три чифта земя: земин- и Юсуф; земин- и
Адил; земин-и Дауд.60 В съседно село отново шестима мюселеми и 18 ямаци
владеят едва два чифта земя: земин-и Чукурлу, земин-и Чакър.61 В някои кази
от санджака Чирмен обаче много по-често мюселемските оджаци през 1532 г.
владеят само по един чифт земя. В казата Акча Казанлък (Казанлък) например
от общо 21 оджака цели десет владеят само по един чифт земя, макар в тях
да са записани между трима и петима мюселеми-ешкинджии и девет-десет
ямаци.62 По-малко е това съотношение в казата Йенидже Загра (Нова Загора),
където през 1532 г. от общо 57 мюселемски оджаци 13 владеят само по един
чифт земя.63

Виж таблица 6.
BOA, TD 172, ff. 5–364.
58
Ibidem.
59
Ibidem, f. 128.
60
Ibidem, f. 125.
61
Ibidem, f. 127.
62
Ibidem, ff. 202–222.
63
Ibidem, ff. 154–201.
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Таблица 7. Мюселемските оджаци и техните чифлици
в санджака Чирмен през 1532 г.
Административно-териториална
единица

Брой мюБрой Мюселеми- МюселеЧифлиците в
селемски служеб- те в оджака мите-еш- оджака са пооджаци/
ни
владеят
кинджии и вече от броя
брой мюсе- чифли- заедно само чифлиците на мюселелеми- ешци
един чиса равен мите- ешкинкинджии/
флик
брой в
джии
ямаци
оджака
70 / 213 / 647
184
5 оджака
32 оджака
8 оджака

Каза и нахия
Чирмен
Нахия Ергене, 19 / 63 / 175
спадаща към
каза Димотика - на отчет
в санджака
Чирмен
Каза и нахия 57 / 197 / 625
Хаскьой
Каза и нахия 46 / 148 / 441
Йенидже- и
Загра
Каза и нахия
21 / 88 / 216
Акча Казанлък
Каза и нахия
141 / 453 /
Текфурдаг
1288

46

-

5 оджака

1 оджак

166

10 оджака

24 оджака

9 оджака

123

13 оджака

19 оджака

5 оджака

45

10 оджака

2 оджака

1 оджак

400

9 оджака

59 оджака

17 оджака

Парцелите или чифтовете земя на мюселемските оджаци в Чирменския
санджак през 1532 г. са твърде много и е трудно да бъдат обобщени в таблица като названия. Но се спазва един общ принцип: носят имената на селата,
местности или на мюсюлмани, които не фигурират сред тримата мюселемиешкинджии в оджака. Внимателната проверка показва, че това не е изключение, а правило. В повечето случаи парцелите земя носят имена, различни
от тези на мюселемите в оджака.64 Не е изключено това да са първоначалните владелци на чифлика, които са оставили трайно имената си като название
на отделните чифтове земя. Прави впечатление освен това, че топонимията
е преобладаващо тюркска по произход, което допълнително свидетелства за
етническата принадлежност на участниците в мюселемските оджаци.

64

Ibidem, ff. 5–364.
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***
Общите ни наблюдения върху организационния ред, службата и статута
на двете военнопомощни групи мюсюлмани и християни показват, че мюселемите по статут са наистина твърде близки до войнуците от Държавните конюшни. Но тъкмо защото са тюрки мюсюлмани, мюселемите представляват и
антипод на войнушкия корпус. Докато войнуците се рекрутират от завареното
християнско население на Балканите, мюселемите са изцяло представители
на заселилите се вследствие османските завоевания тюркмени мюсюлмани. Войнуците живеят в региони, където завареното християнско население
преобладава. А мюселемите, техните служебни чифлици и селища маркират
онези райони от Югоизточна и Североизточна Тракия, където тюркското мюсюлманско население трайно се е установило и обвързало със земеделието.
По това, че са уседнали (ейрлю), мюселемите се различават от други тюрки,
номадстващата група на юруците.
Въпреки сходната организационна структура при двата военнопомощни корпуса, откриваме съществени разлики в правата и задълженията на членовете на най-малките организационни единици – войнушките гьондери и
мюселемските оджаци. Разликите между войнуците и мюселемите се състоят
в това, че докато войнуците и техните ямаци (помощници) имат напълно еднакви права и задължения, мюселемите-ешкинджии реално изпълняват служба като мюселеми, а ямаците единствено ги подпомагат финансово с по 50 акчета от човек, когато се случи някой от мюселемите да отиде на военен поход.
Мюселемите са реалните владелци на служебните чифлици, които са освободени от данъци, а ямаците са единствено работна ръка в чифлика. Често
обаче мюселемите от един оджак не владеят свои индивидуални чифлици, а
с останалите мюселеми-ешкинджии и техните ямаци стопанисват съвместно
чифлиците на техния оджак. Войнуците и войнушките ямаци служат съвместно по ред на дежурствата и всеки един от тях притежава своя лична служебна
бащина, в която земеделската продукция е освободена от данъци.
Службата на мюселемите била доста сходна с тази на юруците, като в
някои отношения дори се припокрива. Същевременно техният статут е попривилегирован от този на юруците по отношение на данъчните преференции. Войнушките задължения в Държавните конюшни и обоза на армията
не се изпълняват от други военнопомощни групи, а същевременно са нужни
за османската държава. Това може би обяснява и вековното съществуване на
войнушката институция чак до времето на Танзимата през XIX в., въпреки че
в края на XVII – началото на XVIII в. са правени опити за закриване на войнушката организация. С течение на времето войнуците, поне тези от някои
големи войнушки средища като Панагюрище, Жеравна и др., се превръщат
в стопански активна прослойка, която не разчита вече само на зависимите
си от служба за държавата данъчни привилегии и служебни бащини, но и се
приспособява към новите условия на стоково-паричните отношения. По този

52

Кръстьо Йорданов

начин това българско християнско население заема важно място в нашата социална история. При тюрките мюселеми историята се развива по по-различен
начин. Тяхната служба по-късно е поета изцяло от други групи мюсюлманско
население като юруците например. Османската държава вече няма нужда от
службата на данъчно облекчените мюселеми, а същевременно се стреми да
увеличи държавните приходоизточници, като ги превърне в податно население. Мюселемите постепенно са приравнени до положението на обикновената рая.

НОВА И СЪВРЕМЕННА ИСТОРИЯ
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ЕДНА ЛЕГЕНДА ОТ XIX ВЕК. СОЛУНСКАТА
Христо Трендафилов
A LEGENG OF 19TH CENTURY.
THE THESSALONIKI LEGEND
Hristo Trendafilov
The article offers a new reading of an anonymous work known as A legend of Thesalonika. In literary history this work is usually considered as a text written in the period
of Byzantine rule, XI-XII century. The article focuses on the personality of the writer who is
the first to publish the work in 1856 – Yordan Hadzhikonstantinov - Dzhinot (the Genie), a
popular teacher and a figure of the Bulgarian renaissance, born in the city of Veles. A Legend from Thesalonika is put in the context of other publications by Dzhinot during this time.
A number of thematic and stylistic similarities are being found between The Legend and
these publications as well as with other works – biblical, Byzantine, and old-Bulgarian
ones. A conclusion is made that the author of A legend of Thesalonika isDzhinot himself,
whose incentives to write this work have been patriotic and directed towards the spiritual
and material terror of the Greek Church in the region.

Това съвсем кратко съчинение всъщност има заглавие Слово на Кирил
Философ как покръсти българите, с незначителни разлики в някои от петте
преписа, локализирани от досегашната археография между XV и XVII в. Названието Солунска легенда е дадено от акад. Йордан Иванов1 и се е наложило
Вж. Иванов, Й. Северна Македония. София, 1906, 62–72; Иванов, Й. Български старини из Македония. Издание трето. София, Наука и изкуство, 1970, 280–283;
Б. Ст. Ангелов. За два преписа на Солунската легенда. – В: Кирило-Методиевски
студии. 1. София, БАН, 1984, 9–20; Тъпкова-Заимова В., А. Милтенова. Историкоапокалиптичната книжнина във Византия и в средновековна България. София, УИ
Св. Климент Охридски, 1996, 311–321 (Ivanov, Y. Severna Makedoniya. Sofiya, 1906,
62–72; Ivanov, Y. Balgarski starini iz Makedoniya. Izdanie treto. Sofiya, Nauka i izkustvo,
1970, s. 280–283; B. St. Angelov. Za dva prepisa na Solunskata legenda. – V: KiriloMetodievski studii. 1. Sofiya, BAN, 1984, 9–20; Tapkova-Zaimova V., A. Miltenova.
Istoriko-apokaliptichnata knizhnina vav Vizantiya i v srednovekovna Balgariya. Sofiya,
UI Sv. Kliment Ohridski, 1996, 311–321). През 1961 г. В. А. Мошин нарича произведението Брегалнишка легенда: Мошин, В. А. Ћирилски рукописи у манастиру Никольцу код Бјелог польа. Историјски записи. Орган Историјско института НР Црне
горе и Историјског друштва НР Црне горе. 14, 1961, 118, свитък. 4, 697–698 (Moshin,
1
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трайно в науката, няма успешен опит да се променят дадени от него заглавия.
Преобладаващият брой слависти отнасят написването ѝ към времето на византийското владичество XI – XII в, или най-късно към XIV в. (Б. Ст. Ангелов). До‘кази за това се дирят в съдържанието на Легендата, което се свежда
до необичаен за посочената епоха автобиографичен разказ, воден от името
на персонаж на име Кирил. Да си припомним по-съществените моменти от
изповедта му.
Главният герой на Легендата Кирил споделя, че е роден в Кападокия,
че е учил в Дамаск, а бидейки в Александрийската патриаршия, е призован
от глас, идващ от олтара, да отиде при българите, да ги покръсти и да им даде
закон. Наскърбен от неведението си относно разположението на Българската
земя, героят извършва етногеографски круиз в Източното средиземноморие
и подир безуспешна визита на островите Кипър и Крит, се установява в Солун. И тук страданията на натоварения с мисия пътешественик продължават:
местният митрополит Йоан грози Кирил с канибализма на българите, страхът
на героя нараства, след като най-сетне чува на градския пазар българска реч.
Спасението се задава през една неделя, когато говорящ гълъб спуска в скута
на изпадналия в депресия герой 32 (или според друг препис 35) пръчици,
които са погълнати от тялото му. Кирил забравя гръцкия (явно негов майчин)
език, а обезпокоените от езиковото му преображение солунски домакини го
скриват (някаква форма на домашен арест). Независимо от предприетите превантивни мерки обаче българите научават за укрития мисионер и начело с
князете Десимир Моравски и Радивой Преславски го изискват, устройвайки
тригодишна кръвопролитна обсада на Солун. Кирил им е предаден, заведен
е от българите в град Равен на река Брегалница2, където им създава 32 букви,
V. A. Chirilski rukopisi u manastiru Nikolytsu kod Bјelog polya. Istoriјski zapisi. Organ
Istoriјsko instituta NR Tsrne gore i Istoriјskog drushtva NR Tsrne gore. 14, 1961, 118,
svitak. 4, 697–698). Д. Петканова, помествайки в антологията си от апокрифи превода
на К. Куев, запазва оригиналното заглавие в ръкописа Слово от Кирил Философ как
покръсти българите: Стара българска литература. Том 1. Апокрифи. Съставителство и редакция Донка Петканова. София, Български писател, 1982, с. 300 (Stara
balgarska literatura. Tom 1. Apokrifi. Sastavitelstvo i redaktsiya Donka Petkanova. Sofiya,
Balgarski pisatel, 1982, s. 300).
2
Брегалница е река, която извира от Малешевската планина, тече на продължение от 225 км и се влива във Вардар като негов ляв приток. Но Брегалница има и
важно историческо и символно-митологическо значение на река, която се среща и в
други писмени паметници, запазени на старобългарски и гръцки език: Пространното житие на 15-те тивериуполски (струмишки) мъченици от Теофилакт Охридски,
Краткото житие на Кирил (Успение Кирилово), Българския апокрифен летопис, в
предания, отбелязани през XVIII в.: Иванов, Й. Български старини, с. 231, бел. 1 и 2
(Ivanov, Y. Balgarski starini, s. 231, bel. 1 i 2). С преминаването на Брегалница от българските войски на 16 юни 1913 г. отпочва Междусъюзническата (Втората балканска)
война. Брегалница е главна тема на едноименния роман на Михаил Кремен (първо
издание 1921), и на четири от осемте песни на поемата на Емануил Попдимитров
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обучава ги малко, а те постигат сами много. В перспектива българите ще запазят и предадат Богу православната вяра.
Първата и втората публикация на Солунска легенда принадлежат на известния възрожденец от Югозападна България, велесчанина Йордан Хаджиконстантинов-Джинот (1818 – 1882)3. Той я обнародва първо в белградския
Гласник през 1856 г.4, уточнявайки, че е взел текста от „една стара и гнила
книга ръкописна“, а три години по-късно препечатва Легендата с незначителни промени в цариградското списание Български книжици5. Тази публикация обаче е придружена от анонимна и твърде скептична редакционна бележка, в която за Легендата (Словото) се казва:
…че има сръбски правопис и не се знае от кой сърбин и кога е писано
или преписано. Дори от формата на буквите се разбира, че е било преписано
много късно… Освен това Словото разказва за някои неща, които, ако не са
Златни ниви и бойни полета (1929), забранена по време на Стария режим. Вж. Кремен, М. Брегалница. Пловдив, Хр. Г. Данов, 1982 (Kremen, M. Bregalnitsa. Plovdiv,
Hr. G. Danov, 1982).
3
За Джинот вж. Кънчов, В. Йордан Хаджи-константинов-Джинот. – Български
преглед, 1896, 4, 85– 100; Стоилов, А. П. Български книжовници от Македония 1784 –
1878. София, 1922, с. 50; Кънчов, В. Избрани произведения. Том втори. София, Наука
и изкуство, 1970, 138–154, 230–231, 246; Радев, С. Македония и Българското възраждане в XIX век. Част I. София, Македонски научен институт, 1927 (Македонска библиотека, № 7), с. 145; Георгиев, Е. Люлка на старата и новата българска писменост.
София, Народна просвета, 1980, 197–211; Шапкарев, К. Материали за възраждането
на българщината в Македония. Неиздадени записки и писма. София, Български писател, 1984, с. 72, 111, 124–127, 131, 133, 175, 232, 414, 566; Радев, Ив. Възрожденецът от
Велес. – В: Джинот-Хаджиконстантинов Й. „Българин съм“. Предговор, съставителство и редакция Ив. Радев. Велико Търново, Абагар, 1993, 5–30 (Kanchov, V. Yordan
Hadzhi-konstantinov-Dzhinot. – Balgarski pregled, 1896, 4, 85– 100; Stoilov, A. P. Balgarski
knizhovnitsi ot Makedoniya 1784 – 1878. Sofiya, 1922, s. 50; Kanchov, V. Izbrani proizvedeniya. Tom vtori. Sofiya, Nauka i izkustvo, 1970, 138–154, 230–231, 246; Radev, S. Makedoniya i Balgarskoto vazrazhdane v XIX vek. Chast I. Sofiya, Makedonski nauchen institut,
1927 (Makedonska biblioteka, № 7), s. 145; Georgiev, E. Lyulka na starata i novata balgarska pismenost. Sofiya, Narodna prosveta, 1980, 197–211; Shapkarev, K. Materiali za vazrazhdaneto na balgarshtinata v Makedoniya. Neizdadeni zapiski i pisma. Sofiya, Balgarski
pisatel, 1984, s. 72, 111, 124–127, 131, 133, 175, 232, 414, 566; Radev, Iv. Vazrozhdenetsat
ot Veles. – V: Dzhinot-Hadzhikonstantinov Y. „Balgarin sam“. Predgovor, sastavitelstvo i
redaktsiya Iv. Radev. Veliko Tarnovo, Abagar, 1993, 5–30).
4
Хаджиконстантинов, Й.-Джинот. Слово КҐрила Философа како увэри бу(л)
гаре. – Гласник Друштва српске словесности, 8, 1956, 146–147 (Hadzhikonstantinov,
Y.-Dzhinot. Slovo KҐrila Filosofa kako uveri bu(l)gare. – Glasnik Drushtva srpske slovesnosti, 8, 1956, 146–147).
5
Хаджиконстантинов, Й.-Джинот. Слово Кирила философа блъгарского. –
Български книжици, 1859, 1, 15–16 (Hadzhikonstantinov, Y.-Dzhinot. Slovo Kirila
filosofa blagarskogo. – Balgarski knizhitsi, 1859, 1, 15–16).
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някакво чудо, трябва да са измислена басня (т.е. съчинена приказка – Х. Т.)…
В него пише и как съставителят на нашата азбука се наричал още тогава
Кирил (Кириле, Кириле!), а ние знаем от историята, че той тогава се е именувал Константин (Философ), а по-късно е преименуван на Кирил.
Авторът на тази анонимна критическа бележка най-вероятно е Гаврил
Кръстевич (1817 – 1898), който от началото на 1859 г. е главен редактор на
Български книжици, като негов предшественик е Иван Богоров. Зад цитираната оценка се долавя присъствието на ерудирана личност, възпитана в европейски университети, и въпреки голямото си родолюбие, чужда на праволинейната патриотична екзалтация. Действително, Кръстевич завършва първо
Цариградския лицей в Коручешме, където учат и други известни българи като
земляка му Георги Раковски, а подир това юридически науки в Париж, заема
високи постове в управленската йерархия на Османската империя като съдия
и валия, активно се намесва в църковната борба, заемайки една по-балансирана позиция, през 1884 – 1885 е губернатор на Източна Румелия. През целия си
живот се интересува живо от нашата гражданска и църковна история и пише
трудове по тази проблематика6.
От цитирания откъс се вижда, че авторът познава добре езика, правописа и изобщо спецификата на текстовете от кирило-методиевия цикъл. Особен
интерес предизвиква жанровото определяне на Солунската легенда като измислица, като приказка (басня). Залутани в гъсталака на нашия възрожденски печат обаче, тези няколко проницателно-скептични изречения са отдавна
забравени и изобщо не се упоменават от изследвачите на произведението.
На преден план излиза порой от наши и чужди изследвания, които съотнасят
произведението не само с времето XI – XIV в., но и по един прелюбопитен
начин дирят в него отражение на еврейската (Г. М. Барац) и сирийската (В.
М. Лурие) култура, за негов автор е обявяван дори самият Константин-Кирил
Философ (К. Мечев). Ще направим и ние опит за своя авторска атрибуция и
времева локализация, като този път заобиколим загражденията на археографията и поредното преповтаряне на данните от петте известни досега преписа
(последният е обявен преди повече от 50 г.). Впрочем, ще се върнем един ден
и към тях, но след края на литературоведското проучване. А то се състои в поставянето на Солунската легенда в дискурса на другите трудове на Джинот,
предшестващи нейната поява. С две думи – чужда ли творба е обнародвал
публикаторът, или своя?
Между разностранните изяви на неговата одарена личност ще отбележим, че
той е първия български преводач на известния либерален политик, учен, просветител
и писател Бенджамин Франклин (1706 – 1790), един от строителите на американската
държавност и демокрация. Едва 20-годишен, през 1837 г. Гаврил Кръстевич превежда от френски и издава в Будим труд на Франклин под название Мудрост добраго
Рихарда.
6
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Първа по хронология публикация на Йордан Хаджиконстантинов е диптихът, наречен Сновидение или истинословие, поместен на 21 юли 1851 г. в
Цариградски вестник (нататък – ЦВ)7. Както ще видим, тя се оказва ключова
за решаване на поставената по-горе задача. В нея се разказва как авторът, размишлявайки вечер по какъв начин славяно-българите могат да се пробудят от
съня Варухов(т.е. от примиренческото робско бездействие), да се отплетат от
Гордиевия възел и да не се изгубят в лабиринта на честолюбието, се унася и
заспива. Веднага обаче му се явява свети Евтимий, патриарх Търновски, който държи в ръце пергаментов ръкопис, навит като свитък, и му казва:
Учител си, не от човеци наименован, но от Бога, затова должност
имаш божествено да се владаш и да пишеш без човекоугодие за нашето българство.
Изненадан, пробуденият автор пита какво точно трябва да пише, а патриархът му пояснява:
Приимай тоя свитък и бистроумно в него занимуй се и всякой период
со произволност разрешуй.
Може да приемем, че Евтимий поставя на автора родолюбиво-статистическа задача – да бъде описан с точност всеки период и проблем от културната
история на българите. Героят смята, че най-напред трябва да опише точния
брой на паметниците на християнската българщина. Обрадван от задачата,
която явно му е по сърце и за която е подготвен, героят бързо и с гъливеровски замах пресмята, че в цяла България имало повече от 100 000 църкви, 5000
манастира, повече от 20 000 пергаментови манускрипта, към 6 000 000 икони
и над 1 000 000 чудотворни евангелия; само младият автор притежавал повече
от 5000 ръкописни поучения.
Героят заспива пак, а Патриарх Евтимий го навестява втори път в съня
му и обещава да му открие важни за българите неща, но трябва да бъде на безопасно място при приятели, където никой не би могъл да го намери. Авторът
се събужда и с радост отправя към своите братя българи Молитва, която завършва с покъртителното и характерно за Джинот обръщение, в което винаги
присъства етнокомпонентът българин:
И аз останувам вес вековечний и пред святите ангели славяно-българин (с. 36).
Вж. съвременна публикация на диптиха: Джинот–Хаджиконстантинов, Й.
„Българин съм“. Предговор, съставителство и редакция Ив. Радев. Велико Търново, Абагар, 1993, 34–35 (Dzhinot–Hadzhikonstantinov, Y. „Balgarin sam“. Predgovor,
sastavitelstvo i redaktsiya Iv. Radev. Veliko Tarnovo, Abagar, 1993, 34–35).
7
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Ако погледнем към материалите, които велеският възрожденец публикува през следващите пет години, ще видим, че той строго следва заръката и
свитъка на Евтимий. В ЦВ той дава списъци на ръкописи или сведения за съдържанието на отделни обемисти сборници със смесено съдържание; в сръбския Гласник пък през същия период Джинот печата старобългарски произведения като Разказ за възстановяване на Българската патриаршия, Житие на
преподобната Петка и, както стана дума – Солунската легенда. Накратко –
Джинот получава призвание от изникналия в съня му Патриарх Евтимий да
следва божественото си предначертание на учител на своя народ и да изготви
пълен свод на българските духовни и материални паметници. За целта патриархът му дава свитък (дар), който явно е един вид програма за реализиране на
поставената задача. Пред нас е вариант на извечния митологически конструкт
призоваване (призвание) на певеца (пророка, апостола, епическия герой,
шамана, знахаря лечител) и даряването му със свръхестествени качества (да
твори поезия, да пророчества, да се сдобие с юнашка сила, да лекува). Такива
легенди има и на Запад, и на Изток, при езически и християнски народи. Самият акт на божествено обдаряване на призвания става обикновено по време
на сън8. При второто си явяване Евтимий съветва автора да се уедини на сигурно място и да се обкръжи с близки нему люде.
Но Съновиденията на Джинот са предшественик на Солунската легенда с мотиви и образи, които техният текст взема и трансформира по своему
от други архетипни съчинения, особено от житията на получили по чудодеен
начин певчески дар химнографи. Заемките обаче са умело преместени и са с
почти заличени следи. Ще ги посочим, като използваме съкращенията:
Съновидения – Съновидения истинни, които ще ни бъдат изходен
(породéн и пораждащ) текст;
СЛ – Солунска легенда;
ЖР – Житие на Роман Сладкопевец;
ЖЕС – Житие на Ефрем Сирин;
ЖЙП – Житие на Йосиф Песнописец.
1. Изходна ситуация. Съновидения. Авторът-герой е потънал в размисли за съдбата на славянобългарите, как да се избавят от съня на пророк
Варух и от други житейски несрети.

Много подобни примери, обосновани теоретически и снабдени с библиография, присъстват в статията на академик Виктор Жирмунски: Жирмунский, В. М. Легенда о призвании певца. – В: Жирмунский, В. М. Сравнительное литературоведение. Восток и Запад. Ленинград, Наука, 1979, 397–407 (Zhirmunskiy, V. M. Legenda
o prizvanii pevtsa. – V: Zhirmunskiy, V. M. Sravnitel‘noye literaturovedeniye. Vostok i
Zapad. Leningrad, Nauka, 1979, 397–407).
8
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*мотив за дистанциране от проявите на даден пророк (в случая – Йона)
присъства в СЛ: Кирил се побоял да не стане като пророк Йона и отива на
остров Крит. Йона е най-интересният и трагичен вехтозаветен пророк, който
не изпълнява заповедта на Яхве да отиде и да вещае в Ниневия, заради което
е наказан да престои три денонощия в утробата на кит9; от всички пророци
най-близо житейски до Джинот (по драматизма на своята участ, описана на
места с тънка, травестираща ирония) изглежда именно Йона.
2. Сън. Съновидения. Героят заспива.
ЖР. Заспива и Роман Сладкопевец (490 – 556), изпадайки в страдалческо униние, след като е пял нескопосано в столичния храм Св.София (за да
се изложи, е бил заставен да пее от своите зложелатели). Бил е неграмотен
клисар, но се е отличавал с добродетелен живот и е почитан от константинополския патриарх, носещ също името Евтимий.
ЖЙП. На път от Константинопол за Рим Йосиф Песнописец (816 – 886)
е заловен от иконоборци и лежи 6 г. в затвора на остров Крит.
* Според СЛ на остров Крит в търсене на Българската земя пребивава
и Кирил, там е посъветван да отиде в Солун.
3. Явяване насън. Съновидения. Веднага подир заспиването на героя
на СЛ му се явява насън патриарх Евтимий Търновски.

Книга на пророк Йона, глава 1 – 4. Вж. БИБЛИЯ, сиреч книгите на Свещеното
Писание на Стария и Новия Завет. София, Светият синод на българската църква,
1995, 1060–1062 (Kniga na prorok Yona, glava 1 – 4. Vzh. BIBLIYA, sirech knigite na
Sveshtenoto Pisanie na Stariya i Noviya Zavet. Sofiya, Svetiyat sinod na balgarskata tsarkva,
1995, 1060–1062), където тиквата е заменена благоразумно с неидентифицирано растение. Повече за пророк Йона и неговата трагична съдба: Мен, А. В поисках Пути, Истны
и Жизни. V. Вестники Царства Божия: Библейские пророки от Амоса до Реставрации
(VIII – IV вв. до н.э). Брюссель, Жизнь с Богом, 1986 (Men, A. V poiskakh Puti, Istny i
Zhizni. V. Vestniki Tsarstva Bozhiya: Bibleyskiye proroki ot Amosa do Restavratsii (VIII – IV
vv. do n.e). Bryussel’, Zhizn’ s Bogom, 1986). Авторът разглежда и жанровата природа
на Книгата на пророк Йона в старозаветен дискурс и отбелязва близостта ѝ до агадическата книжнина, а не до мидраша; затова книгата има вид на драматична, но
същевременно увлекателна притча. Такава е в общи линии литературната специфика
и на Солунската легенда. Вж. типологически съпоставки, дадени във вид на таблица, между тази Легенда и Книгата на пророк Йона при Димитрова-Маринова. Д.
Библейските текстове и старобългарската литература. – Български език и литература,
XLI, 2001, 4, 6–7, цялата статия: 3–9;(=LitterNet. 14.09. 2002) (Dimitrova-Marinova. D.
Bibleyskite tekstove i starobalgarskata literatura. – Balgarski ezik i literatura, XLI, 2001, 4,
6–7, tsyalata statiya: 3–9;(=LitterNet. 14.09. 2002)).
9
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ЖР. Според житието му, на заспалия Роман се явява Богородица10.
4. На героя е даден свитък, той го поглъща и получава дар.
Съновидения. Патриарх Евтимий дава на пробудения герой кожена
книга във вид на свитък, в която е изложена програма за описание на български християнски писмени и материални паметници. Героят не поглъща
свитъка, мотивът за телесното приемане е отложен до публикуването на СЛ
през 1856 г., според чийто текст Кирил първо слага в пазвата си донесените от
гълъба 32 пръчици, а после те се скриват в тялото му.
*Стар Завет. Мотивът за поглъщането на свитък от пророци и творци
има вехтозаветни корени (напр. Иезекия II:9-10 и III:1-3)11. Разбира се, ако
конкретното литературознание разчита само на типологията, тя може да се
окаже негостолюбиво село.
ЖР. Богородица дава на Роман свитък и му повелява да го изяде; бидейки досега „човек без качества“ (макар и не съвсем по музиловски), Роман
получава уникален дар да пее и съчинява химни. Броят им е надхвърлял 1000,
но реално запазените са много по-малко.
ЖЙП. В затвора в Крит на Йосиф се явява светител Николай Мирликийски, дава му свитък с текст и го заставя да го изяде, а след това и да пропее. Оковите падат (о, ако всички вериги в света падаха благодарение на изкуството!) и освободеният Йосиф се завръща в Константинопол. Там пък му
се явява апостол Вартоломей, възлага върху гърдите му Евангелие и светецът
добива дар да реди църковни песни – за самия Вартоломей, за Богородица и
за други Божии угодници.
*Впечатлява патриаршеската подкрепа, която получава Йосиф от фигури като Игнатий и Фотий, срвн. ролята на патриарсите, носещи името Евтимий в ЖР и в Съновидения, а също от апостол (Вартоломей), от светител
чудотворец (Николай Мирликийски) и прочути преподобни (Григорий Декаполит). В замяна на това е преследван и заточван като иконодул и моралист от
светски властелини – император Теофил и кесаря Варда.
5. Второ явяване насън. Съновидения. Патриарх Евтимий Търновски
се явява пак на повторно заспалия автор герой и му дума, че би му открил
Аналогично преживяване насън има и първият англосаксонски поет Кедмън,
Caedmon (657 – 680), за когото разказва Беда Достопочтенни в своята Църковна
история. Героят е неграмотен пастир, не е умеел да свири на арфа, но насън получава този дар, почва да пише химни и прави песенни версии на Светото Писание:
Жирмунский, В. М. Легенда, с. 397 (Zhirmunskiy, V. M. Legenda, s. 397).
11
Някои отпратки към книгите на пророците Йезекия и Йона: ТъпковаЗаимова, В., А. Милтенова. Историко-апокалиптичната книжнина, 314–315
(Tapkova-Zaimova, V., A. Miltenova. Istoriko-apokaliptichnata knizhnina, 314–315).
10
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много важни истини за българите, но трябва да е скътан на сигурно място,
сред приятели и поддръжници. И тук отговорът може да се прочете в СЛ,
където князете Десимир Моравски, Радивой Преславски и всички други български князе освобождават от гръцки плен Кирил след тригодишна обсада на
Солун. Отвеждат го на тяхна земя, в град Равен, на река Брегалница. И тук,
струва ни се, откриваме три рокади (трансформации):
а) славянската обсада на Солун е исторически факт, но тя протича през
VII в., т.е. два века по-рано.
б) княз Десимир не е зафиксиран, но в Царството на славяните на
Мавро Орбини откриваме двама, носещи името Радивое, босненски и сръбски12. Първият умира като пияница, вторият участва в удушаването на баща
си. Тази негативност в образите им е потулена в СЛ и те са представени като
князе освободители на бъдещия български просветител.
6. Забрава на език. В Съновидения такава забрава няма.
В СЛ – след като пръчиците се скриват в тялото на автора герой, той
забравя гръцкия език. Тук са възможни четири обяснения:
а) СЛ следва някакво инцидентно и забравено предание, че Кирил е
ненавиждан от солунци, „защото е забравил гръцкия език благодарение на
говорещите български“. Този факт се е запазил само в един ръкопис от Баварската държавна библиотека в Мюнхен, втора половина на XVII в., където е
поместена Служба за св. Кирил в състава на празничен миней13:

мнwга иск№шен·а претрьпель еси стѓлю Кv“риле. § сол№ниянҐ ненависть, како забҐль еси езҐка грьчьскаго. § словеснҐa бльгареa блѓгодарен·е.
И да отразява някаква съществуваща легенда, този факт очевидно е изолирано явление, не е допускан и е прикриван и от гръцките, и от нашите
книжовници в името на временно българо-гръцко църковно сътрудничество,
вероятно целящо противопоставянето на експанзията на Сръбската Печка
патриаршия в региона през XVII в.;
б) възможна е и семиотична инверсия, т.е. заемка с обратен знак: в
едно от житията на известния химнописец св. Ефрем Сирин (306 – 373) се поИстория от Дон Мавро Орбини от Рагуза. София, ИК Дамян Яков, ОКИ
«Столична библиотека», 2012, 401–402, 405. Превод: С. Тодоров, Е. Попова (Istoriya
ot Don Mavro Orbini ot Raguza. Sofiya, IK Damyan Yakov, OKI «Stolichna biblioteka»,
2012, 401–402, 405. Prevod: S. Todorov, E. Popova).
13
Иванова, Кл. Неизвестна служба за св. Кирил в състава на празничен миней от XVII в. (II част). – Palaeobulgarica – Старобългаристика, XVI, 1993, 3, с. 39
(Ivanova, Kl. Neizvestna sluzhba za sv. Kiril v sastava na praznichen miney ot XVII v.
(II chast). – Palaeobulgarica – Starobalgaristika, XVI, 1993, 3, s. 39). На с. 40 авторката
прави някои сравнения на цитирания пасаж със Солунската легенда.
12
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вествува как сириецът Ефрем се среща и разговаря чрез преводач с архиепископа на Кесария Василий Велики. Възхитен от него, Василий го ръкополага за
дякон (след три дни и за свещеник), подир което Ефрем проговорил на гръцки
език и прописал химни. Наблюдава се инверсия – с точно съответстващи компоненти и вероятно търсена съзнателно от автора на СЛ:
ЖЕС. В Кесария, пред архиепископ Василий, сириецът Ефрем проговаря на гръцки език.
СЛ. В Солун, пред митрополит Йоан, гъркът Кирил забравя гръцки
език;
в) В тази връзка ще споменем и един съвременник, кореспондент и наставник на Джинот, който също забравя гръцкия език, макар и не в реален, а
повече в символичен план. Това е познатият на всеки българин Васил Евстатиевич Априлов (1789 – 1847), превърнал се (след прочита на Древние и нынешние болгары на Юрий Венелин и подир едно пътуване до Цариград през
стенещата в окови родина) от заклет одески елинофил във всеотдаен и предан
на българския народ и език патриот.
Това преображение на В. Априлов и последвалият апологетичен негов
интерес към българския език и азбука го правят много близък до Кирил, героя
на СЛ, именитият възрожденски просветител е донякъде негов скрит и достолепен прототип, чийто силует прозира под образа на странния пътешественик, забравил гръцкия език и дал в края на своята апостолска авантюра на
българите и вяра, и писмо. Впрочем, редица полемично заострени материали
за българския език и правопис публикува и самият Джинот. Особено важна
е статията на В. Априлов – „Болгарские книжники“ или Какому славянскому племени собствен принадлежит Кирилловская азбука?, публикувана през
1841 г.14 В нея авторът спори с един сърбин и отстоява тезата, че езикът на
Кирил и Методий, на първите преводи на славянски език – това е езикът на
българските славяни около Солун; те и до днес говорели така. Така Априлов
става може би първият българин, отстояващ теза, която и сега се споделя от
българските и от редица чужди медиевисти. В своите доводи той се опира на
най-известните по това време слависти като А. Х. Востоков, П. Й. Шафарик,
Ю. Венелин, а с някои от тях (И. И. Срезневски, В. Ханка) е в лична кореспонденция. Васил Априлов е в преписка и с наши възрожденци – Иларион
Макариополски, Неофит Рилски, Георги Раковски.
Априлов, В. Е. „Болгарские книжники” или Какому славянскому племени
собствено принадлежит Кирилловская азбука? Одесса, В Городской типографии,
1841, 1–15 (Aprilov, V. E. „Bolgarskie knizhniki” ili Kakomu slavyanskomu plemeni
sobstveno prinadlezhit Kirillovskaya azbuka? Odessa, V Gorodskoy tipografii, 1841,
1–15). Според Джинот през 1845 г. Априлов му изпраща „Болгарские книжники” и го
моли да се задържа на едно място, а не да се мести от град на град. Проблематиката
на тази статия на В. Априлов е съзвучна със Солунската легенда и, изглежда, е един
от нейните пораждащи импулси.
14

Една легенда от XIX век. Солунската
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Но да видим какво пише той на проф. Измаил Срезневски през 1846 г.:
Мне приятно видеть, что Вы придерживаетесь неуспоримой истине,
что признавая перевод Св. Писания за староболгарский язык15.
За разлика от пламенния, безкомпромисен тон на други наши възрожденски дейци, в полемиките си В. Е. Априлов се придържа към умерен и спокоен академичен тон, в който на преден план са научните аргументи, а не емоциите и дискредитирането на опонента. В това отношение той е предшественик на Иван Шишманов, големия строител на нашата хуманитаристика;
г) Нека резюмираме изложеното с помощта на две събитийни за XX в.
книги, дело на Ерих Фром и Елиас Канети, колкото и названията и идеите им
да преследват наглед по-други цели. И Кирил на Джинот, и самият Джинот,
и В. Априлов, и много други знайни и незнайни, но обрекли се на България
люде, изминават пътя от Забравения език до Спасения език16.
Да заключим дотук. Останаха неспоменати и други доводи, но нека засега не влизаме в ролята на д-р Уотсън. За тях, както и за загърбената този път
археография ще стане дума в друга наша работа. Казаното изтъква СЛ като
авторска (литературна) приказка, написана от велеския родолюбец и непримирим защитник на Българската идея Йордан Хаджиконстантинов-Джинот.
Нейната морфология напомня тази на вълшебната приказка и в нея лесно ще
открием нашите познайници, все ”функционални” и все чудодейни: чудодейни задачи и помощници (дарители), чудодейни предмети, чудодейно придобити знания (умения), и (сакън, да не ги пропуснем!) вълшебни вредители17.
Мотивите са преобладаващо апокрифни и показват тяхната жизненост в средата на XIX в. За тях обаче досега е писано прекалено много, без те да са
основното.
А методологията си – верую, авторът патриот е изложил достатъчно ясно:
Нек служам роду моему, ако е и за крива бога!
Априлов, В. Събрани съчинения. Под редакцията на М. Арнаудов. София,
Придворна печатница, 1940, 434–435 (Aprilov, V. Sabrani sachineniya. Pod redaktsiyata
na M. Arnaudov. Sofiya, Pridvorna pechatnitsa, 1940, 434–435).
16
Ако за Ерих Фром Забравеният език (1961) е езикът на легендите и митовете,
за Елиас Канети Спасеният език (1977) е езикът на детството и детските възпоменания. Вж.: Фром, Е. Забравеният език. София, Захарий Стоянов, 2004; Канети, Е.
Спасеният език. Народна култура, 1981. Превод: Е. Кузманова (From, E. Zabraveniyat
ezik. Sofiya, Zahariy Stoyanov, 2004; Kaneti, E. Spaseniyat ezik. Narodna kultura, 1981.
Prevod: E. Kuzmanova).
17
Проп, В. Морфология на приказката. София, ИК ”Христо Ботев”, 1995.
Превод: Ел. Германова, Вл. Германов (Prop, V. Morfologiya na prikazkata. Sofiya, IK
”Hristo Botev”, 1995. Prevod: El. Germanova, Vl. Germanov).
15
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ИДЕЯТА ЗА ЕМАНЦИПАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ
ПРЕЗ ВРЕМЕ НА РУСКО-ТУРСКИТЕ ВОЙНИ
ОТ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХІХ в.
В КОНТЕКСТА НА ИЗТОЧНИЯ ВЪПРОС
Румен Липчев
THE IDEA OF EMANCIPATION OF THE BULGARIANS
DURING THE RUSSO - TURKISH WARS OF THE FIRST
HALF OF THE 19TH CENTURY IN THE CONTEXT
OF THE EASTERN QUESTION
Rumen Lipchev
The first half of the 19thcentury was characterized by the strengthening of the national political maturation of the Bulgarian society. The Russo-Turkish wars during these
decades have stimulated Bucharest immigration and separate groups of the Bulgarian population within the Ottoman Empire to embrace the idea of independence. During the war of
1806-1812, they launched and presented an initiative to the Russian military and political
figures of establishing an autonomous region for Bulgarian refugees in the town of Wallachia, on the banks of the Danube. Their second initiative in 1831 and 1832 was to establish
an Autonomous Dobrudzha Principality, similar to Wallachia and Moldavia, where all Bulgarian refugees can settle. However, it had to be realized with the support and mediation
of Knyaz Stefan Bogorodi towards the Sultan. The third initiative was related to Captain
Georgi Mamarchev (a Bulgarian serving in the Russian military). It was based on an uprising organized inside the country known as “Velchova zavera”. The organizers expected it
to be protected by Russia. These initiatives for any sort of independence or autonomy of the
Bulgarians were not approved by Russia.
In the first half of the 19thcentury, all the Great Powers, despite their discrepancies
among each other, were united by their interests, which demanded the preservation of the
Ottoman Empire. Therefore, they did not allow any manifestations of the national liberation
movements of the Balkan Christians as they would inevitably lead the Eastern question to
grow into an Eastern crisis for which they were not prepared.

И през втората половина на ХVІІІ в. – първата половина на ХІХ в. държавите от християнския Запад в резултат на различни политически и икономически интереси срещали още по-големи трудности да се обединят около
една линия на поведение относно предстоящото наследяване на „болния чо-
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век“ при Босфора и в отделните фази на актуалното преодоляване на Източната криза.
Блестящите военни успехи в хода на руско-турските войни от 1768 –
1774 г. и от 1787 – 1791 г. позволили на императрица Екатерина ІІ да сключи
мир при наложени от нея условия. Русия заела Дунавските княжества и полуостров Крим, балтийската флота под командването на братя Орлови проникнала в Източното Средиземноморие и провъзгласили 18 острова за руски
владения. Чрез Кючуккайнарджанския договор от 1774 г. и Яшкия договор от
1791 г. Русия станала притежател на крепостите Азов, Керч, Еникале и Кинбурун при устията на Днепър и Буг и на Мала Кабардиния в Северен Кавказ.
Освен това султанът отстъпил земи между споменатите реки за достъп на Русия до Северното Черноморие. През 1783 г. тя анексирала Крим и по-късно
Очаков, разширявайки си Черноморското крайбрежие, а дунавските княжества минали под покровителството ѝ. Верската общност на балканските народи станала политическо оръжие на руските царе.
Още през 1776 г. държавният канцлер на Австрия княз Венцел Антон
фон Кауниц-Ритберг, обезпокоен от руските планове за османските владения в
Югоизточна Европа, предупредил императрица Мария Терезия да бъде предпазлива и формулирал принципа, че трябва да се предпочита един слаб съсед
в лицето на Османската империя, отколкото един силен в лицето на Русия.
Този принцип се превърнал в квинтесенцията на бъдещата политика
на Виена. Дори в апогея на руско-австрийското сътрудничество австрийският
император Йозеф ІІ се противопоставил на руското предложение за разпределение на европейските владения на Османската империя.
Политическата ситуация в Европа допълнително се нажежила през
1798 – 1799 г., когато щурмът на френския император Наполеон Бонапарт в
Източното Средиземноморие сериозно застрашил съществуването на Османската империя. Притиснатият султан не се притеснил да потърси помощ от
върлия си враг руския император. След завземането на о. Корфу от адмирал
Ушаков се установил руско-турски кондоминиум върху „Републиката на седемте обединени острова“ (т.е. Йонийските острови)1.
Непредвидимите последици от Сръбското въстание от 1804 г. допълнително изострили отношенията между Великите сили, защото то можело да
предизвика национални движения и сред другите християнски народи в Югоизточна Европа.
Междувременно отношенията между Русия и Османската империя отново се изострили. Портата не изгубила надежди да си върне отнетите територии при предишните войни и започнала да нарушава Яшкия мирен договор (29 декември 1791): спъвала свободното плаване на руските кораби през
проливите; сменила проруски ориентираните управители (князе) на Влашко
Хьош, Е. История на балканските народи. София, 1938, с. 138 (Hyosh, E.
Istoriya na balkanskite narodi. Sofiya, 1938, s. 138).
1
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и Молдова. Русия бързо намерила законен повод да навлезе в княжествата.
На 18 декември 1806 г. султанът обявил война, въпреки съветите на Англия
да отстъпи княжествата на Русия, която търсела съюзници срещу император
Наполеон Бонапарт2.
С избухването на Сръбското въстание за извоюване на автономия от
Османската империя ръководителите му потърсили подкрепата на Русия. За
Петербург заминала делегация (август 1804), която била приета от министъра
на външните работи, който ги уверил, че Русия ще поддържа сръбските искания пред султана, които са: на сърбите да се осигури автономия от типа на
Влашко и Молдова. В същото време той ги убедил да изпратят пратеничество
в Цариград, което да убеди Портата, че въстаниците не са против централната
власт, а само срещу самозабравилите се дахии, и да изложи сръбския проект
за автономия3.
Твърде е възможно действията на сръбските политически дейци да са
проникнали и сред динамичната част на българското общество от западните предели. Двама пратеници – Атанас Николаев Некович и Иван Атанасов
Замбин, предприели пътуване до Русия, ръководени от лични патриотични
подбуди4. За тази българска мисия в Петербург и свързаната с нея кореспонденция „знаят седем човека от най-знатните люде на Враца“5. Идеята за изпращане на българска делегация в Русия през август 1804 г. принадлежала
на будната врачанска общественост, умело ръководена от епископ Софроний
Врачански. От писмото му до руския министър на външните работи е видно, че той участвал в избора на двамата български пратеници. Тези двама
членове – пише Софроний Врачански – бяха избрани от всеобщия съвет на
нашия род в полза на всички; те се нагърбиха да пътуват с толкова труд и да
жертвуват нееднократно своя живот в опасни случаи за спасението на своето
отечество […]“6.
Петвеков, Б. История на Източния въпрос преди освобождението на
България. София, 1908, 224–272 (Petvekov, B. Istoriya na Iztochniya vapros predi
osvobozhdenieto na Balgariya. Sofiya, 1908, 224–272).
3
Дойнов, С. Българското националноосвободително движение. София, 1979,
65–66 (Doynov, S. Balgarskoto natsionalnoosvoboditelno dvizhenie. Sofiya, 1979, 65–66).
4
Златарски, В. Н. Политическата роля на Софроний Врачански през Рускотурската война 1808 – 1812 г. – В: Год. СУ, Историко-филологически факултет, ХІХ,
3, с. 7 (Zlatarski, V. N. Politicheskata rolya na Sofroniy Vrachanski prez Rusko-turskata
voyna 1808 – 1812 g. – V: God. SU, Istoriko-filologicheski fakultet, XIX, 3, s. 7).
5
Конобеев, В. Д. Русско-болгарские отношения в 1806 – 1812 г. – В: Из
истории русско-болгарских отношения. Москва, 1958, с. 348 (Konobeev, V. D. Russkobolgarskie otnosheniya v 1806 – 1812 g. – V: Iz istorii russko-bolgarskih otnosheniya.
Moskva, 1958, s. 348).
6
Дойнов, С. Българското националноосвободително движение, 71–72, 74
(Doynov, S. Balgarskoto natsionalnoosvoboditelno dvizhenie, 71–72, 74).
2
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Под претекст, че българското пратеничество не разполага с „нужните
грамоти за общополезни дела“, в Азиатския департамент било решено да го
изслушат тогава, когато то получи необходимите пълномощни писма7.
И. Замбин и А. Некович престояли в Петербург повече от 15 месеца.
През март 1806 г. те изпратили писмена молба до министъра на външните
работи А. Чарториски да им бъде отпусната парична помощ и специални
атестати, които биха им дали възможност да стигнат по-лесно до Влашко или
Молдова, защото „поради тамошните (в България – б. а.) военни обстоятелства“ исканите грамоти едва ли ще се получат скоро. Молбата им не била
удовлетворена. Според писмо на граф В. П. Кочубей от 23 април 1806 г. лично
императорът отхвърлил предложението им8.
Междувременно избухнала поредната Руско-турска война (1806 – 1812).
За двамата български делегати тя била подходящ момент да подновят молбата
си към руското правителство. Те напомнили, че евентуално покровителство
от негова страна ще бъде от полза за Русия, защото българите биха могли да
окажат съществена подкрепа на руската армия.
На 25 април 1807 г. на генерал Михелсон било връчено правителствено
разпореждане, чрез което трябвало да се осигурят парични средства за изпълнение на набелязаното от двамата български „депутати“ начинание.
Получил всичко необходимо, А. Некович предприел пътуване до България. В Букурещ той се срещнал с повечето от инициаторите на дипломатическата мисия, в т.ч. и със Софроний Врачански. Пътуването до Враца било вече
излишно. От Букурещ С. Врачански изпратил лично послание до ген. Горич,
което обаче не удовлетворило очакванията на останалия в Петербург Иван
Замбин. Писмото не носело характер на пълномощно за водене на официални
разговори с представители на руското правителство. Лисвали и сведения кои
обществени кръгове представлявала делегацията.
Тези недостатъци наложили И. Замбин да изпрати на 15 декември 1807 г.
до Софроний Врачански свой проект, с който да се запознаят емигрантските
политически дейци, след което да бъде изпратен директно до руското правителство.
През февруари 1808 г. И. Замбин получил необходимото препоръчително писмо. Няколко дни по-късно (28 февруари с.г.) той представил в Министерството на външните работи три документа: 1. Писмо, подписано от Софроний Врачански, с което българският делегат се „упълномощавал от името
на всичките му съотечественици“ да моли покровителство от Русия; 2. Лично обръщение на И. Замбин чрез министъра на външните работи до руското
правителство за покровителство над българите; 3. Кратка съпроводителна заЗлатарски, В. Н. Първите „български депутати“ в Русия. – В: БИБ, 3, 1928,
с. 112 (Zlatarski, V. N. Parvite „balgarski deputati“ v Rusiya. – V: BIB, 3, 1928, s. 112).
8
Дойнов, С. Българското националноосвободително движение, с. 79 (Doynov,
S. Balgarskoto natsionalnoosvoboditelno dvizhenie, s. 79).
7
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писка на И. Замбин до А. Куракин, в която четем: „Моля да приемете, Ваше
сиятелство, тези запечатани книжа с уверението, че тук се намира съдбата на
нашия народ! Осмелявам се най-покорно да помоля Ваше сиятелство за запазване на всичко това в пълна тайна.“9
След като горепосочените документи били разгледани в Министерството на външните работи, били изпратени до личната канцелария на император
Александър I, който от своя страна ги изпратил на Н. П. Румянцев за заключение. Оказало се, че в Министерството на външните работи липсвали сведения както за Софроний Врачански, Иван Замбин, Атанас Некович, така и
за положението в българските земи. Затова министърът на външните работи
възложил на фелдмаршал Прозоровски да установи контакт със С. Врачански
и да се запознае с настроенията и исканията на българите. Срещата се провела в руския военен лагер край селището Сетещи от генерал А. М. Милорадович, който в края на разговора уверил българския епископ, че в Петербург
имали положително отношение към изпратената делегация. Що се отнася до
руската намеса в съдбата на българите, епископ Софроний настоява руският
император да ги вземе под свое покровителство10. Как обаче трябвало да се
осъществи „величественото покровителство“, той не коментира.
Очевидно е, че за българските политически дейци от Враца и от Букурещ извоюването на каквато и да е независимост на народа можело да се
постигне единствено чрез Русия. Те обаче не осмисляли, че за тази свобода е
необходимо съгласието на всичките Велики сили, които имали сериозни противоречия и различия помежду си в политиката си за бъдещето на Балканите.
Отначало Англия била съюзник на Русия, защото се страхувала от успехите
на френския император Наполеон Бонапарт. Опитите на руския император да
привлече към съюзниците си Австрия и Прусия не сполучили. Това го принудило да потърси подкрепата на Франция за постигане на целите си във войната с Османската империя. В резултат на знаменитата среща между двамата
императори Наполеон Бонапарт и Александър I, състояла се от 13 до 26 юни
1807 г., бил сключен Тилзитският договор (8 юли 1807, н.ст.). Според него
руско-турският конфликт се предвижда да се разреши с посредничеството
на Франция, и то ако преговорите доведат до един удовлетворителен резултат. Ако Портата отхвърлела посредничеството, то тогава „войната, която ще
трябва да ѝ обяви, ще бъде обща и двете сили ще се съгласят за разделението
на Османската държава“. Заключението, което може да се извлече от целия
Тилзитски договор, е ясно: унищожаване на почти цяла Европейска Турция и
разделянето ѝ между договарящите се страни. За освобождението на балканските народи – власи, молдовани, българи, сърби, албанци и гърци, въобще не
става дума. Духът на договора е, че двамата императори без притеснение се
считали за господари на Европа.
9

Пак там, 80–81.
Пак там, 81–83.
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Веднага след Тилзитския договор на 12/24 август 1807 г. между Русия и
Османската империя започнали преговори в Слобозия за ново споразумение,
продължили до пролетта на 1809 г. Те вървели мъчително, тъй като между
Франция и Русия се появило недоверие, а съществували и немалко спорни
въпроси. Наложително било помежду им да се сключи ново споразумение.
На 30 септември 1808 г. бил подписан Ерфуртският договор, според който:
френският император признава Влашко и Молдова за руски владения, не се
позволява на Русия да владее Цариград, но дава съгласието си, че Франция ще
стои неутрална във войната между Русия и Османската империя. Намесата ѝ
ще бъде само ако в конфликта се включи трета държава11.
Ерфуртският договор задоволил преследваните от Русия цели в този
руско-турски конфликт и Петербург решил да сложи край на мълчаливото
примирие с Портата. Той съобщил в Цариград условията, при които може да
се сключи мирът: присъединяване на Влашко и Молдова към Русия; покровителство на Русия над Грузия, Имеретия и Менегрия и даване независимост
на Сърбия под покровителството на Русия и Османската империя. Няма и
съмнение, че султанът ги отхвърлил. Към това го подбуждали и съперниците
на Русия.
Изглежда Петербург си повярвал, че може да се стигне до разделяне на
Османската империя. Затова император Александър I поканил Австрия и Англия да участват. Лондон, верен на политическата си прозорливост, „проявил
интерес“, но при условие, че Франция напусне Испания (защото ако завладеели Гибралтар, Средиземно море ще се окаже затворено за английския военен
и търговски флот – б.а.). Междувременно английското правителство предложило на Портата сигурно приятелство и подкрепа. Султанът, насърчаван от
Англия и Австрия, отказал да отстъпи княжествата по доброволен път. На 24
декември 1808/11 януари 1809 г. между Османската империя и Англия бил
сключен т.нар. Дарданелски договор, след което английската флота се появила на входа на Дарданелите12.
Тези събития обаче не изменили намеренията на руския император за
княжествата. На започналите преговори между Русия и Османската империя
в Яш първото условие, поставено от руската страна, било отстъпването им.
Портата пък заявила, че тя няма да започне преговорите преди опразването
на двете княжества от руските войски и докато Петербург не се откаже от намерението си за промяна на настоящите ѝ граници. След всичко това руският
император наредил на княз Прозоровски да уведоми султана, че ако английският посланик не напусне османската столица в срок от 48 часа, то Русия
ще бъде принудена да започне военни действия. Свиканият Диван отхвърлил
ултиматума на император Александър I.
Петвеков, Б. История на Източния въпрос, 224–274 (Petvekov, B. Istoriya na
Iztochniya vapros, 224–274).
12
Пак там.
11
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На 30 март 1809 г. руснаците преминали Дунав и навлезли в Добруджа.
Без да са наясно с целите на възобновената война, българите организирали
литургии, тържества и посрещали руснаците като освободители, защото били
уверявани, че те идвали да изгонят турците13.
Започнал вторият етап на националното движение за еманципация на
българите, обхващащ годините 1809/1812 – до края на войната. През тези три
години се забелязва известна склонност към самостоятелни действия. Появили се епизодични въоръжени надигания в западните и централните планински райони, формирана била самостоятелна военна единица „Българска
земска войска“, а българската емиграция в Букурещ се обособила в българско политическо общество. Русия обаче не се ангажирала към предложението
за издействане на известна автономност за българския народ14. Преди всичко действията ѝ били подчинени на нейната амбиция да включи Влашко и
Молдова за постоянно в пределите на Руската империя. Тази ѝ цел намира
потвърждение и в предложението на великия везир (обсаден в Шумен) до
генерал Каменски за сключване на примирие. Поставените условия от руския
главнокомандващ не се различавали особено от предишните: 1. Дунав да се
признае за граница между двете държави (което означава, че княжествата задължително остават руски територии – б.а.); 2. Едно военно обезщетение от
40 000 кесии да се изплати на Русия, и 3. До изплащането на обезщетението
градовете Русе, Варна и Силистра остават в руски ръце. По съветите на Англия Портата отхвърлила руските условия за мир. Английският представител
в Цариград я уверявал, че руският император скоро ще бъде принуден сам
да изпразни всички завзети османски области (има се предвид предстоящото
нахлуване на император Наполеон Бонапарт в Русия – б.а.) и затова да не
сключва никакъв мир, докато той не приемел за граница между двете държави
да остане река Днестър15.
В обстановката на политическо напрежение в Европа Букурещкото българско общество представило „Молба“ през 1811 г. до руските военни власти в Дунавските княжества за „руско покровителство“ над българите, която
отразява един по-висок етап на българското национално мислене. Авторите
на „Молбата“ предлагат „по левия бряг на Дунав да им се даде потомствено
владение земя“ от районите на градовете Турну, Зимница, Слобозия, Гюргево, Браила, Галац, където евентуално ще се настанят българските заселници,
напуснали отечеството си. Те не пропуснали да отбележат, че в зависимост от
по-нататъшната уредба на областта това направление може да претърпи корекции. Искането било мотивирано и с това, че тъкмо в този район на Влашко
Пак там.
Дойнов, С. Българското националноосвободително движение, с. 192
(Doynov, S. Balgarskoto natsionalnoosvoboditelno dvizhenie, s. 192).
15
Петвеков, Б. История на Източния въпрос, 275–290 (Petvekov, B. Istoriya na
Iztochniya vapros, 275–290).
13
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българите биха могли да развият „земеделие, лозарство, копринарство, овощарство, да строят различни фабрики и заводи“. За да се защитят интересите
и на бедната част от имиграцията, авторите на документа молят: „На дошлите
бедни и разорени благоволете да дадете по чифт волове, крави и известна
сума пари за построяване на къщи и подобряване на състоянието им“ (т. 12 на
„Молбата“). Настоява се (т. 13) на всички дребни собственици да се позволи
„свободна продажба на вино, ракия, млечни произведения и добитък“. Българските имигрантски политически дейци настояват икономическата дейност
на българите да бъде юридически закриляна, особено онези, които възнамерявали да вложат средствата си в манифактурното производство (т. 1). Българските първенци настоявали за такъв режим, който по нищо да не се различава
от този на напредналите в развитието си страни, което означава изравняване
правата на българските с руските и другите търговци, да получат разрешение за разкриване на свои кантори в чужбина и да притежават свои кораби за
търговска дейност. Налице бил стремеж към осигуряване на известна протекционистична политика, която да гарантира добри условия за формиращата се
емигрантска търговско-занаятчийска буржоазия.
Наред с икономическите искания особено внимание в документа е отделено на обществено-политическия статут в бъдещата област, с което се очертават контурите на едно бъдещо буржоазнодемократично общество. Всички
длъжности в градските съдилища трябвало да бъдат изборни. „Да се учредят съдебни места под името български магистрат във всеки град, в който
да се избират на всеки три години най-способните от тази нация“ – т. 5 от
„Молбата“. Освен председател и секретари се предвиждало в магистрата да
функционира специална канцелария, без да е уточнен броят на чиновниците.
Под наблюдението на специален магистрат се предвиждало създаването на
български училища, в програмата на които освен родния език ще се изучават
и други езици. За учители трябвало да се привличат добре подготвени лица,
които ще получават възнаграждението си от хазната на областта.
Съществено място в искането е отделено за богослужението. То трябвало да се води от български свещеници в собствени храмове. Свещеническите
длъжности били избираеми. Предвиждало се във всеки град да има по един
лекар16.
Българското население, имигрирало в селища на левия бряг на реката,
било с ясно изразено българско самосъзнание. То се стремяло да устрои стопанския и обществения си живот по предишния традиционен, а дори и подобър – чрез самоуправлението, начин. Затова те молели за статут на привилегировани. Главнокомандващият М. И. Кутузов назначил за техен генерален
Дойнов, С. Българското националноосвободително движение, 182–183
(Doynov, S. Balgarskoto natsionalnoosvoboditelno dvizhenie, 182–183); Конобеев, В. Д.
Българското националноосвободително движение. София, 1972, с. 163 (Konobeev, V.
D. Balgarskoto natsionalnoosvoboditelno dvizhenie. Sofiya, 1972, s. 163).
16
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попечител А. Коронели, който от своя страна избрал свои помощници-попечители: за Букурещ – Атанас Некович, за Галац и Браила – капитан Логофет,
за Гюргево – капитан Каравил, и за Яломица – колежки секретар Димитър
Македонски17. След това генерал Кутузов натоварил комисия, съставена от
епископ Софроний, дръстърския (силистренския) митрополит Кирил и Атанас Некович, да разработи правното уреждане на административните, стопанските и културните проблеми на българските заселници. На 28 май 1811 г.
силистренските заселници в Николаев (до Кълъраш) и епископ Софроний от
името на „всички живущи тук (в Букурещ и Влашко) българи“, представили
на главнокомандващия изложение за изискванията си. Той обещал всичко да
бъде решено в полза на българските имигранти18. Те получили документи за
собственост, за лична независимост и за временно освобождаване от данъци. Скоро след подписването на Букурещкия договор (16 май 1812 г.) между
Русия и Османската империя привилегиите на българските заселници започнали да не се зачитат от влашките първенци и администрация, защото Русия
загубила правото си за политическа намеса във вътрешните работи на княжествата. Една част от заселилите се български семейства отправили през
1814 г. молба до османската власт в Силистра да се застъпи за връщането им
по родните места. Единственото условие било тя да им съдейства да си ремонтират разрушената през войната църква19.
Молбата на българското общество в Букурещ до командването на Дунавската армия е еманация на политическата зрялост на националната ни
буржоазия в началото на XIX в. Осъзнавайки своята обществено-политическа
немощ и изоставането на българите спрямо другите балкански народи, тя правилно се ориентирала да търси покровителство от страна на Великите сили
– в случая Русия, защото единствено тя воювала с потисника му. Членовете
на политическото общество лансирали идеята за създаване на автономна област на север от Дунав под покровителството на Русия с цел да се съхрани от
асимилация разпръснатата българска емиграция в Княжествата. Статутът на
проектираната автономна област щял да се пренесе и в земите на юг от Дунав,
щом това станело възможно.
Договорите между Англия, Франция и Русия, макар Прусия и Австрия
да отказвали да се присъединят към тях, развързали ръцете на император Николай I да започне поредната Руско-турска война (1828 – 1829). Той успокоил
съюзниците си, подписвайки документ, че Русия, както и те, не гони завоеТрайков, В., Н. Жечев. Българската емиграция в Румъния XIV в. – 1878 година и участието ѝ в стопанския, обществено-политическия и културния живот на
румънския народ. София, 1976, с. 63 (Traykov, V., N. Zhechev. Balgarskata emigratsiya
v Rumaniya XIV v. – 1878 godina i uchastieto ѝ v stopanskiya, obshtestveno-politicheskiya
i kulturniya zhivot na rumanskiya narod. Sofiya, 1976, s. 63).
18
Конобеев, В. Д. Българското, 130–132, 160–166 (Konobeev, V. D. Balgarskoto,
130–132, 160–166).
19
НБКМ, Ор. отдел, Си 34/12.
17
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вателни цели чрез гръцкия въпрос20. На Австрия и Прусия руският император заявил, че неизпълнението на Акерманския договор от страна на Портата
„[…] ме принуждава да извадя сабята, за да се уважават справедливите ми
искания […] Никакви пречки не могат да спрат вече моето решение, ако то
би докарало и разпадането на Турската държава. Не ще съмнение, че това
разпадане ще бъде едно нещастие, и аз не виждам с какво ще се замести събореното, но това, колкото и да е важно, не може да ме спре“21. Проформа царят
се отказал от закрилата на гърците22, но първото следствие от победата над
Османската империя ще бъде създаването на една автономна Гърция23.
Преговорите между Силите и сериозните различия на държавните им
интереси по никакъв начин не откривали път на най-малката възможност да
стане дума за „българския въпрос“. Към това трябва да се прибави и много
важният факт, че тогава липсвала организация на българския народ, която с
дейността си да излезе на международната политическа сцена, както било с
националноосвободителното движение на сърби и гърци. Българите се надявали това да стане с помощта на Русия през време на войната. Чрез нея те се
надявали да привлекат международната общественост, без да си дават сметка,
че преди войната и след нея са подписани договори, които Петербург трябвало да спазва.
Със започването на военните действия (април 1828) руският император
разрешил да се сформира въоръжен български доброволчески отряд от 1000
души само в случай, че „доброволците се съгласят и задължат след сключването на мир с Османската порта да се преселят в Русия“24. Отрядът на Георги
Мамарчев възникнал въпреки отрицателната позиция на царското правителство към българското освободително движение. Това станало през пролетта
на 1828 г. след навлизането на руските войскови подразделения в Букурещ25.
Освен това той установил контакти с революционно настроените кръгове на
българската имиграция в Букурещ и с идейни съмишленици в България, когато бил на родна земя26.
Когато главната квартира на руската армия била край Шумен (юли
1828), там пристигнал като „пълномощник на българския народ“ Александър
Павлович Некович (племенник на Атанас Некович, съидейник и съратник на
Иван Замбин и Софроний Врачански, български пълномощници в предходната война – 1806/1812 г.) с молба главнокомандващият П. Витгенщайн да
предаде на император Николай I меморандум „от лицето на целия български
Петвеков, Б. История на Източния въпрос, с. 330 (Petvekov, B. Istoriya na
Iztochniya vapros, s. 330).
21
Пак там, 335–336.
22
Пак там.
23
Пак там, с. 339.
24
Конобеев, В. Д. Българското, с. 199 (Konobeev, V. D. Balgarskoto, s. 199).
25
Пак там, с. 208.
26
Пак там.
20
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народ, разпръснат по разни места на османската държава“. Пълномощното на
А. Некович е подписано от 13 старейшини от „разни места“ (Враца, Габрово, Свищов, Трявна, Копривщица и т.н.) и скрепено с печата на архимандрит
Константин, принадлежащ към Букурещкия кръг на българските родолюбци.
В организирането на мисията участвали капитан Мамарчев и Васил Даскала
от Букурещ27. В предадените документи до императора и командването се акцентира на горещата молба на подписалите ги император Николай I да вземе
България под закрилата и покровителството на Русия, както било направено
по отношение на Гърция, Сърбия и княжествата28. В молбата на Некович е
уточнено, че българите се стремят да възстановят с руска помощ държавната
си независимост, макар и под формата на автономия под върховната власт
на султана, но с политически гаранции от страна на руския император за
стриктното им спазване. Тази политическа платформа на българите по-късно
изкристализирала в идеята за създаване на автономно българско княжество в
Добруджа.
Може да се каже, че с възникването и бойната дейност на българските доброволчески отряди и с мисията на А. Некович се изчерпали активните
действия за някаква автономия на българите през първия етап на войната.
Трябва да се отбележи, че Русия се пазела да не споменава в официалните си
прокламации нито една дума за покровителство или освобождение на българите. В същото време обаче руски агенти разпространявали уверения сред
българското население, че Русия идва да изгони турците. Мамарчев бил един
от тези агенти, работейки активно за подхранване на надеждата. Той искрено
вярвал в обещанията на войсковите си началници29.
Военната кампания през 1829 г. завършила неблагоприятно за Русия.
Политическите цели наложили корекции в плана за водене на войната през
1829 г. Отношението към освободителното движение на българите и към политическата му съдба обаче оставало същото, т.е. автономията продължава да
не влиза в целите на войната.
Българите през май 1829 г. вече разбрали условията на бъдещия мир
между Русия и Османската империя, чрез който ще бъдат оставени на турското отмъщение30. И все пак, и при тези неблагоприятни обстоятелства те били
готови да вдигнат оръжие, щом приближала руската армия.
Новата кампания на войната принудила руското командване да се възползва от готовността на българите да се бият с отрядите си срещу турците.
Възвъзова-Каратеодорова, К. Капитан Георги Мамарчев. София, 1986
(Vazvazova-Karateodorova, K. Kapitan Georgi Mamarchev. Sofiya, 1986).
28
Конобеев, В. Д. Българското, 219–224 (Konobeev, V. D. Balgarskoto, 219–
224).
29
Петвеков, Б. История на Източния въпрос, с. 345 (Petvekov, B. Istoriya na
Iztochniya vapros, s. 345).
30
Конобеев, В. Д. Българското, с. 239 (Konobeev, V. D. Balgarskoto, s. 239).
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Сведения за организиране на населението се получили от Нова Загора, Пловдив, Харманли, София, Враца, Плевен, Ловеч, Севлиево, Габрово, Шумен,
Търново и др. Стихийното освободително движение в югоизточните предели на България прераснало през юли-август във въоръжено въстание, но без
ръководен център. Въстаналите българи вярвали, че подпомагайки руската
армия, царят ще им дари независимостта.
За българския народ в Одринския договор (2/14 септември 1829) въобще не става дума, въпреки оказаната военна подкрепа и сърдечното посрещане на руските войници и офицери в градовете и селата като освободители.
Командващият ген. Дибич, виждайки, че присвояването на княжествата заради Австрия е невъзможно, препоръчал на император Николай I да се усвои
част от България. В писмо от 29 октомври 1829 г. той предложил на царя граф
Орлов (руският извънреден пратеник в Цариград) да убеди султана за необходимостта Русия да присъедини Буджак в замяна на княжествата: „[…] защото
за нас е напълно достатъчно само Силистра с един добре построен мост и с
един военен път […]. Един или два моста на Дунав никога не могат произведе
изменения на военните операции, защото като притежаваме Силистра, ние
ще владеем и целия Буджак, а Кюстенджа не може устоя на първото сериозно
нападение. Впрочем, Мангалия и Каварна (особено последната) представляват по-удобни пристанища, а Варна с няколко временни укрепления тутакси
ще ни достави най-добрата и най-надеждната опорна точка за настъпателни
действия, ако обстоятелствата ни принудят на това“. Царят не споделял идеята на главнокомандващия, защото добре разбирал, че Портата ще се съгласи
по-скоро да отстъпи княжествата, отколкото някои части от преките си територии31.
Придобивките, които получили сърби и гърци от Одринския договор,
продължили за още известно време вярата и надеждата на българите вътре и
вън от страната, че Русия ще се смили и над тях. Капитан Георги Мамарчев
Буюклиу все още вярвал, че руското правителство ще го остави да организира
дружини, с които да се противопостави на турското нахлуване на север от
Балкана след оттеглянето на руската армия. Той възнамерявал да превърне
Котел в главен център на формиращите се български военни сили, които оттук да се отправят за старата българска столица Търново и да обявят независимостта на България.
Царските генерали били обезпокоени от народното движение, което можело да обхване цялата страна. В лагера на Мамарчев бил изпратен майор
Крилов, за да си изясни намеренията на доброволците. За да заблуди руското
командване, Мамарчев заявил, че с него са 500 души, „[…] че той освен тези
има на различни места още много готови и въоръжени доброволци, но те се
събират за защита на българите, които се преселват в Русия“. Оказало се, какПетвеков, Б. История на Източния въпрос, 355–356 (Petvekov, B. Istoriya na
Iztochniya vapros, 355–356).
31
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то съобщава майор Крилов, че се подготвя въстание на българите, „след като
си отидат руските войски“. Последвало арестуването на Мамарчев и отвеждането му в щаба на генерал Дибич. Скоро след това бил изпратен във Влашко
на разположение на генерал Кисельов. Изпратената от българското население
жалба до И. Дибич да освободи арестуваните и да не пречи на подготовката на
въстание не само че получила отказ, а руският главнокомандващ ги заплашил:
„Българи, стойте мирни, защото ще обърна руските топове срещу вас. Ние
сме подписали договор с условие никой от турските поданици да не въстава с
оръжие“. С разрешение на царя на българите, „които се страхували от турците, им се разрешавало да се изселят в Русия“32.
Една от първите инициативи на букурещките дейци за еманципиране на
българите след сключването на Одринския договор се отнася до образуване
на автономно българско княжество в Добруджа, в което ще бъдат събрани
пръснатите във Влашко, Молдова, Русия и другаде бежанци. Осъществяването ѝ било подето от видния представител на българските преселници и техен
дългогодишен „депутат“ пред руските и влашките власти Васил Ненович. За
реализирането на идеята се включили и мнозина имигрантски дейци, произхождащи от различни краища на България: Иван Селимински, Михаил Кифалов, Васил Елихер, Хаджи Христо Хаджижеков, Йордан Деблиев, Ан. Ст.
Кипиловски, Васил Хаджимихайлов и др.33 През пролетта на 1831 г. те лансирали идеята. За тази цел от името на политическия кръг В. Ненович написал
писмо до княз Стефан Богориди, високопоставен български сановник при Високата порта, в което го осветляват за идеята си и го молят да я подкрепи пред
султана. Писмото обаче било отправено чрез известния търговец д-р Никола
Пиколо (живеещ тогава в Цариград), който не се интересувал от участта на
българския народ. Богориди посрещнал със симпатия идеята на букурещките
българи. Според М. Арнаудов „може би движен от политическа ревност, може
би възмечтал да стане господар на новопроектираното княжество“. На 6 юни
1831 г. Пиколо им отговорил от негова страна, но без да споменава изрично
името му, че е поръчал на букурещките българи да изпратят свои пълномощници при русенския валия, който ще им даде наставления за по-нататъшните
преговори34.
След дълги умувания и препирни събранието решило в Русе да бъдат
изпратени Иван Селимински и Георги Икономов. Тъкмо преди тръгването им
във Влашко и в Османската империя се разразила голяма холерна епидемия
Конобеев, В. Д. Българското, 269–270 (Konobeev, V. D. Balgarskoto, 269–
270); Раковски, Г. С. Горски пътник. София, 1958, с. 235 (Rakovski, G. S. Gorski
patnik. Sofiya, 1958, s. 235).
33
Библиотека „Д-р Ив.Селимински“, 9. София, 1928, с. 106 (Biblioteka „D-r
Iv.Seliminski“, 9. Sofiya, 1928, s. 106); Арнаудов, М. Селимински: Живот-дело-идеи
1797 – 1867. София, 1938, 169–170 (Arnaudov, M. Seliminski: Zhivot-delo-idei 1797 –
1867. Sofiya, 1938, 169–170).
34
Арнаудов, М. Селимински, с. 170 (Arnaudov, M. Seliminski, s. 170).
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и българите се разпръснали. През есента на с.г. те отново се събрали, но пазеното в тайна начинание било разкрито и заминаването на делегацията пропаднало. Руските окупационни власти и специално губернаторът на Влашко
и Молдова генерал Кисельов узнали за проекта и го изтълкували за заговор.
По този повод Селимински възкликнал: „О, да бях способен сам да извърша
потребното, тази велика идея непременно щеше да се осъществи, стига да
имах за съратници времето, желанието на княз Богориди и разположението
на Високата порта.“35
За провала на националното патриотично начинание Селимински обвинил и Михаил Герман, родом от Банско и сръбски представител в Букурещ.
Пребивавайки по работа в Цариград, бил поканен от С. Богориди на разговор
относно идеята на имигрантския политически кръг на българите в Букурещ.
„Не знам – пише Селимински – дали от завист или от злоба той порица делото и дейците, но във всеки случай той не трябваше да постъпи тъй, преди да
разбере главната цел на такова едно велико народно предначинание.“36
От разказа на Селимински не се разбира защо Богориди се отказал от
подкрепата си към делото на българската имиграция в Букурещ. Той обаче
пояснява нещо много важно: „И този велик замисъл не само не се осъществи,
но стана да се премахне представителството на народа ни във Влахия.“37 Това
естествено е по разпореждане на руския губернатор на Влашко и Молдова
генерал Кисельов. Причината за решението вероятно има връзка с отказа на
султан Махмуд II да назначи С. Богориди за княз на Молдова. Петербург отхвърлил предложението, защото българинът отказал да предаде информация
за разговорите на Портата с Полша, подготвяща въстание за освобождението
си от Русия. Тогава султанът назначил Богориди за княз в новоустроеното
автономно княжество на о. Самос (1832 – 1833)38.
Пропадналата инициатива от 1831 г. за българско княжество в Добруджа вероятно произтича от предложенията на главнокомандващия генерал
Дибич до императора:
– първото е от 17 май 1829 г., т.е. в началото на втората фаза от войната. В писмо до царя той предлага желаещите българи да се изселят, да бъдат
настанени в Добруджа, между Траяновия вал и р. Дунав, изтъквайки, че при
сключването на мира трябва да им се осигури „полунезависимо положение,
подобно на това, с каквото се ползват княжествата“ (Влашко и Молдова – б.а.);
– второто предложение е в контекста на първото, но то допълва и осветлява същността на идеята му. В писмото до царя главнокомандващият предлага паричното възнаграждение, което ще получат от султана, да се замени с
Пак там, 170–171.
Пак там, с. 171.
37
Пак там, с. 171.
38
Княз Стефан Богориди. Велико Търново, 1994, 38–44 (Knyaz Stefan Bogoridi.
Veliko Tarnovo, 1994, 38–44).
35
36

80

Румен Липчев

Молдова и Влашко, и с една част от България – от Силистра до Варна и Черно
море39.
В Петербург правилно преценявали, че и двете предложения били неизпълними. В същото време обаче те искрено се надявали, че през 10-годишния
период (залегнат като условие в Одринския договор) Портата не ще успее да
се разплати и руската войска ще остане завинаги в княжествата40.
Създаването на княжество в пределите на Османската империя по образец на Влашко и Молдова е в остро противоречие с Одринския договор, от
една страна, и от друга, то отсъства в сключените договори на Русия с Англия
и Франция от преди войната. Освен това Австрия постоянно притискала Петербург да освободи от военното си присъствие княжествата.
С едно евентуално обособяване на Добруджанско княжество Русия би
се опитала да докаже на останалите сили, че то не е от типа на Влашко и Молдова, а е автономна област, пряко подчинена на султана, макар и наблюдавана
от руския император. Не трябва да се пропуска и фактът, че „княжеството“ ще
бъде основано във вътрешна територия на Османската империя. Развитието
на Източния въпрос в такава посока е идея-илюзия.
В края на 1829 г. и началото на 1830 г. усилията на Русия за изпълнение
на мирния договор като предпоставка за нормализиране на отношенията ѝ
с Османската империя срещнали яростна съпротива – най-вече от страна на
Англия, която окуражавала Портата да предявява все нови и нови искания за
смекчаване на Одринския договор.
Френското правителство отначало се отнасяло сдържано в отношенията
между Русия и Портата, защото му била необходима подкрепата на руския
император в замислената операция срещу Алжир – еялет на султана. От лятото на 1830 г. обаче френската политика станала подчертано антируска и се
стремяла към създаването на общ фронт за ограничаването влиянието на Русия в Османската империя.
Австрия, както и Русия, имала общи граници с Османската империя. За
да запази спокойствието във владенията си, тя се стремяла да я спаси от разпадане. Интересите на Виена и Петербург съвсем не били синхронни. Австрийският двор бил доволен от запазването на Османската държава в сегашната
ѝ несъстоятелност, но не и от окупацията на княжествата от Русия, нито пък
само от намесата ѝ в устройството и в управлението им. Така Австрия стояла
по-близо до позициите на Англия и Франция за ограничаване влиянието на
Русия в Османската империя41. За да изгладят спорните моменти в отношениПетвеков, Б. История на Източния въпрос, 345–346 (Petvekov, B. Istoriya na
Iztochniya vapros, 345–346).
40
Пак там, 353–355.
41
Дамянов, С. Одринският мир и европейската дипломация (1829 – 1830). – В:
Одринският мир и балканските народи. София, 1981, 65–71 (Damyanov, S. Odrinskiyat
mir i evropeyskata diplomatsiya (1829 – 1830). – V: Odrinskiyat mir i balkanskite narodi.
Sofiya, 1981, 65–71).
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ята си, руският и австрийският император се срещнали тайно в края на август
1833 г. в Мюнхенгрец, където през септември подписали договор, чрез който
се гарантирало съществуването на Османската империя. В Петербург вярвали, че с него ще успеят да отцепят Австрия от лагера на руските противници в
Източния въпрос42. Споразумението с Виена било увертюра към конвенциите,
сключени след няколко години в Лондон, които връзвали ръцете на Русия в
дирижиране работите в Османската империя, за развързването на които ще е
нужна нова военна кампания.
Одринският и няколкото след него договори поставили началото на колективното разрешаване на Източния въпрос. За руските имперски интереси
те имали едни измерения, но за поробените балкански народи – един знаменател: запазване на статуквото в Югоизточна Европа, одобрено от Великите
сили.
При такива условия продължило развитието на национално-освободителното движение през 30-те и 40-те години на XIX в. Категоричното следване на тази политическа линия от страна на Русия убедително се разкрива в
писмо на граф Неселроде до руския посланик във Виена: „Господарят строго
осъжда насочения срещу Портата заговор, основан на революционните начала, винаги осъждани от нас, който може да запали огъня на целия Изток. В
случай на нужда руското правителство по добросъвестен начин се задължава
да помогне на Портата в усилията за усмирението на разбунтувалите се нейни поданици и да ги приведе в покорност. Същевременно с това на нашите
дипломатически и консулски агенти в Турция и Гърция било заповядано да
заявят на старейшините на местните християнски общини, че не трябва да
очакват никаква помощ от страна на Русия, която не може да одобри тяхно
въстание […]“.43
Неотклонението на Русия от тази политика намира ярко проявление в
позицията ѝ срещу опита на българите за освобождение през 1835 г., известен
като Велчова завера, в организирането на която стоял капитан Г. Мамарчев
Буюклиу. Подготвяното въстание насочва освободителните борби по пътя на
самостоятелното революционно действие. Идеята на организаторите му била
да обявят независимостта на България (първоначално само на север от Стара
планина – б. а.) в старопрестолния град Търново, а Велчо Атанасов да провъзгласят за български княз, разчитайки, че Русия ще защити делото им.
След предателство на един от съзаклятниците и извършените разкрития
на руската администрация в Силистра – другият център на въстанието – основните организатори били арестувани от турските и руските власти. С резултатите от проведеното следствие били запознати руският военен министър, а
по-късно и лично император Николай I, тъй като част от ръководителите на
Петвеков, Б. История на Източния въпрос, 395–396 (Petvekov, B. Istoriya na
Iztochniya vapros, 395–396).
43
Пак там, с. 412.
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Заверата твърдели, че са руски поданици. Ако тези показания „не се потвърдят, да бъдат предадени на турското правителство“, резолирал императорът
съпроводителното писмо на военния министър. По този начин той дал да се
разбере, че Русия нямала намерение да се ангажира с никакви прояви на бунт
от страна на българите и ще таксува участниците в него като най-големи престъпници. „Провинилите“ се българи били предадени на турската власт, други
–„изпратени на тежка каторга“ в Сибир, а трети – на принудителна работа в
Бесарабия44.
Опитът за въстание от 1835 г. е пръв (макар и неумел) опит за организиране и ръководство на националноосвободителното движение от един център.
Естествено е водачите му да са разчитали на подкрепата на Русия, но не са
осмисляли факта, че българският национален въпрос е част от Източния въпрос, в разрешаването на който са преплетени интересите на всички Велики
сили, чието разрешаване е колективно решение.
Въпреки впечатляващите успехи от военната кампания през 1828 –
1829 г. последвалите Одринския договор конвенции и споразумения между
Великите сили връзвали ръцете на Русия в дирижиране политиката на Османската империя. За да възстанови първоначалното си влияние, тя се нуждаела,
както вече бе посочено, от нова успешна война със султана.
Започналата през 1853 г. поредна руско-турска война, известна като
Кримската или Източната, отново раздвижила политическите настроения
сред българската имиграция във Влашко и (вече) в Русия. През януари 1854 г.
в Букурещ била изградена Епитропия. Този комитет, наречен малко по-късно
Българско средоточно попечителство, събира преди всичко тежките български търговци от влашката столица: Константин Чокан, Евлоги Георгиев, Иван
Бакалоглу, Никифор Мустаков, д-р Петър Берон и др. Подчинена на руското
командване, Епитропията имала за задача да събира доброволци за участие
във войната, и в по-далечна перспектива да създаде условия за участието на
букурещките търговци в уредбата на евентуално освободената България. В
случай, че се стигнело до мирни преговори и до сключване на договор между
Русия и Османската империя, „[…] ще искат от името на народа неговите
права“45.
При същите условия и със същите задачи било образувано и Одеското
българско настоятелство. То било учредено на общо събрание на тамошните
Червенков, Н., И. Грек. Към историята на подготовката на въоръжено въстание в България през първата половина на 30-те години на XIX в. – Векове, 1, 1985,
42–43 (Chervenkov, N., I. Grek. Kam istoriyata na podgotovkata na vaorazheno vastanie
v Balgariya prez parvata polovina na 30-te godini na XIX v. – Vekove, 1, 1985, 42–43);
Възвъзова-Каратеодорова, К. Капитан Георги Мамарчев (Vazvazova-Karateodorova, K. Kapitan Georgi Mamarchev); Жечев, Н. Велчовата завера 1835. София, 1985
(Zhechev, N. Velchovata zavera 1835. Sofiya, 1985).
45
Генчев, Н. Българско възраждане. София, 1981, с. 179 (Genchev, N. Balgarsko
vazrazhdane. Sofiya, 1981, s. 179).
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българи (2 февруари 1854). Начело и тук застанали видни търговци: Никола
Христов Палаузов, Н. Н. Тошков, братя Стефан и Никола Тошкович и Н. Рашеев. То подготвило и изпратило до руското командване проект за управлението на освободените български земи46.
Макар и двете организации да били проруски, между тях избухнал конфликт, предизвикан от амбициите, коя от тях ще бъде призната за фаворит от
княз Горчаков.
Непосредствено след края на Кримската война Епитропията (от
1862 г. – Добродетелна дружина, или Комитет на старите) и Одеското българско настоятелство не проявили политическа активност, тъй като Русия след
Парижкия мирен договор (март 1856) не можела да развива политическа дейност на Балканите.
За руския канцлер княз Горчаков успехът на тази военна кампания ще
зависел от „въстанието на едноверните ни племена“. На въпроса на генерал
Лидерс как да се отнася с българите, княз Горчаков отговорил: „Тъй като не
съм получил никакво решение по този предмет, не мога да правя никакви
обявления към българите относително настоящото и бъдещото им положение.
Като имам предвид, че е необходимо да се възползваме от сегашното пребиваване на нашата войска зад Дунав, аз моля Ви за следното: Без да правите
никакви обещания, особено писмени, старайте се да поддържате разположението на българите към нас, като им казвате, да очакват важни промени за
тях, като им внушавате при това, че те, според колкото могат, длъжни са за
собствена полза да ни помагат за поражението на турците и изгонването им из
България“. По-нататък канцлерът дава насоки как да се използва подкрепата
на българите и в какви военни действия да бъдат ангажирани. Цар Николай I,
след като се запознал с проекта на канцлера си, написал следната забележка:
„Сега дойде времето да се издават възвания, за което аз ще се заема.“47
От текста личи, че руският царизъм се канел отново да употреби надеждата на българите за независимост. За западните държави възванието на
императора към християните от Османската империя било неуместно и несправедливо. Намерението му да постави под протектората на Русия османските поданици християни обединило срещу нея Европа. В това псевдопокровителство прозира опит за опасно нарастване на руската мощ. Подобряване положението на балканските християни трябвало да се гарантира от цяла
Европа, защото означава действие за разрешаване на Източния въпрос, а то
трябвало да бъде колективно решение на всички Велики сили.
Скоро обаче развитието на Източния въпрос се върнало в старото политическо русло. Военните действия през 1854 г. показват, че за Русия тази необоснована война с Османската империя и осъдена от европейските държави,
Пак там, с. 180.
Петвеков, Б. История на Източния въпрос, 480–481 (Petvekov, B. Istoriya na
Iztochniya vapros, 480–481).
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ще се превърне в отбранителна. Срещу войната Европа обещава подобряване
положението на подвластните на Портата народи чрез провеждането на реформи.
Първата половина на XIX в. се характеризира със засилване на националнополитическото съзряване на българското общество. Руско-турските
войни през тези десетилетия активизирали букурещката имиграция и отделни
обществени групи на българското население от пределите на Османската империя да се заловят с идеята за независимост. Видни дейци от Букурещ представили пред руски политически и военни лица проекти за еманципиране на
българите – най-вече за обособяване на автономни области под закрилата на
руския император.
Общото между предложените от букурещките българи инициативи е, че
те изцяло зависят от резултатите на руско-турските войни, и особено от волята на Царя. Друг общ белег е, че инициативата за еманципация идва от групи
български дейци, които не били утвърдени като общ политически и авторитетен център (организация), представляваща целокупното българско общество.
Затова често между тях имало конфликти, интриги и остри разногласия.
Между предложените проекти за обособяване на автономни области
има и съществени различия: в същността на администрирането им, в издигнатите обществено-политически, социално-икономически искания и особено в
територията, на която ще бъдат създадени. Това също се дължи на резултатите
от руско-турските войни.
Ако приемем, че през времетраенето на войната от 1806 – 1812 г. Русия била видимо склонна да се обособи покрай левия бряг (влашкия) една
автономна област на българските бежанци, това можело да стане само при
условие, че Влашко и Молдова станели територии на руската корона, което
обаче не се случва с договора между Русия и Османската империя, сключен
в Букурещ на 16 май 1812 г. След него всички привилегии на българите били
отнети от Дивана на Влашко. Не трябва да се забравя и договореното между
френския и руския император, в което нито за един балкански народ не се
говори за придобиване на автономия, а за Влашко и Молдова категорично е
подчертано, че се предават на Русия.
Инициативата на букурещките българи от 1831 – 1832 г. за основаване на Добруджанско княжество (по подобие на Влашко и Молдова), в което
ще се заселят всички български бежанци, е още по-нереална. Предложението
на командващия генерал Дибич за създаването на такава област през втората
фаза на войната или след подписването на Одринския договор (2/14 септември 1829) основателно срещнало неодобрението на императора. Впечатлени
от него, букурещките българи го превърнали в своя инициатива, която обаче
трябвало да разреши султанът. Чрез посредничеството на княз Стефан Богориди, който трябвало да спечели благоволението му, те се надявали да реализират основаването на автономното Добруджанско княжество. Те вероятно
разчитали и на факта, че така се заобикалял Одринският договор. Явно Русия,
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която през 1831 – 1832 г. все още се намесвала във вътрешните работи на Портата, не одобрила намерението.
Потвърждение за неотклонението на руската политика спрямо стремежа на българите за независимост намира и в подготвеното от капитан Г.
Мамарчев въстание, известно като Велчова завера от 1835 г., което положило
началото в насочването на освободителните борби по пътя на самостоятелното революционно действие. Руският император остро осъждал всякакви заговори срещу султана, а в случай на нужда той ще разпореди да му се помогне в
усилията за усмиряване на разбунтувалите се негови поданици.
През първата половина на XIX в. интересите на Русия и на българския
народ относно османското владичество на Балканите станали противоположни. Така тя освободила мястото си в националноосвободителните борби на
българите, което било заето от европейците. Това се осъществило посредством провежданата от тях активна кампания, доказвайки им, че подобрението на тяхната участ ще дойде от Запад. Пред пропагандата на европейските
държави Русия противопоставила необоснованата Кримска война, която я
отстранила за повече от десетилетие от Източния въпрос. Като следствие от
политическата активност на западните държави Портата лансирала два законодателни (реформени) акта – Гюлханския хатт-и шериф (3 ноември 1839) и
Хатихумаюна (18 февруари 1856). Чрез тях Османската империя искала да
покаже пред Европа и пред християнските си поданици, че гарантира равенството пред закона за мюсюлманските и немюсюлманските общности.
В края на краищата всички Велики сили били обединени от идеята да
запазят цялостта на Османската империя, да не допуснат нови прояви на националноосвободителните движения на балканските християнски народи, за
да не прерасне Източният въпрос в източна криза, за което те не били подготвени.
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РУСИЯ – ИСКАШЕ ИЛИ НЕ,
ВОЙНАТА С ТУРЦИЯ ПРЕЗ 1877 – 1878 ГОДИНА
Димитър Саздов
DID RUSSIA WANT THE WAR WITH TURKEY
IN 1877-1878
Dimitar Sazdov
Since the end of the 17th century Russia has declared to be the most active opponent
of the Ottoman Empire. Russia‘s wars against Turkey in the 18th and the first half of the 19th
century are an important prerequisite for strengthening the National Involvement Movements in the Balkans. These wars have also been a decisive aid to the liberation of Serbia
and Greece. Their results are also the reforms that began in the Ottoman Empire in the second quarter of the 19thcentury, which have an impact on the Bulgarian population as well.
After the defeat in the Crimean War, Russia lost its power to pressure the Ottoman
Empire to improve the situation of its subordinate Christian population.
It was an adopted policy of exerting pressure on the High Gate to implement the
reforms provided with the Paris Peace Treaty (1856).
For this purpose, Russian diplomacy is constantly seeking the support of all great
powers. The fear of forming a new military coalition is forcing Russian diplomacy to reaffirm the way for reforms to improve the situation of the Christian population in Turkey‘s
European vilayets.
Since the outbreak of the new Eastern crisis in 1875, Russian diplomacy started a
series of diplomatic actions to synchronize the Great Powers‘ policy of pressure over the
High Gate to implement reforms that would actually improve the situation of the Christian
population and pave the way for a future free Bulgarian state.
This Russian policy is also in accordance with the strategic plans of the Bulgarian
National Liberation Organizations in Constantinople and those formed in the North Danube, relying on the Russian support for the liberation of the Bulgarian people.
In parallel with the activities of the Russian diplomacy to organize the Gateway
Force to fulfill the promised reforms in Hatihumaunna (1856), Pevchevsky Bridge managed
to secure the subway of Vienna and Berlin in the inevitability of the war with Turkey.
All the actions of the Russian diplomacy until the announcement of the war on 12/24
April 1877 are an attempt to avoid it. Despite the reluctance to fight, Russia is taking the
military route to resolve the Eastern crisis, stimulated in this respect by Austria-Hungary
and Germany, and especially by the Russian and the progressive European public.
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От края на ХVII век Русия започва да се изявява като най-активен противник на Османската империя. В резултат на общите културни ценности с
подвластните на Турция народи на Балканите, общият славянски произход
с много от тях и източноправославната религия пораждат надеждите им за
руска въоръжена подкрепа. Войните на Русия срещу Османската империя са
важна предпоставка за засилване на националноосвободителните борби на
балканските народи. Така интересът на Русия към топлите морски пътища
и стремежът за свобода на християнските народи постепенно прерастват в
обща стратегическа цел.
През първата половина на XIX в. Русия има изключително силни позиции по Източния въпрос. Чрез православието и славянофилството Русия полага основите за развитие на собствените си интереси на Балканите. В същото
време това я прави в очите на поробените християни защитник и покровител.
Така общият интерес се превръща в движеща сила на руската политика по
отношение на Турция и на националноосвободителните движения на балканските народи. От тази руска политика се възползват Сърбия и Гърция, които
чрез вдигнатите от тях въстания през 1804, 1815 и 1821 г. предизвикват и намесата на Русия през 1828 г. Тогава командващият на руската армия генерал
Ив. Дибич – Забалкански, постига бляскава победа срещу Турция. В същото
време руският император Николай I пребивава в Главната квартира във Варна,
където при него пристига депутация от българи патриоти. Те правят опит да
привлекат вниманието на руския цар към тежкото положение на българите и
изразяват надеждата и на нашия народ за помощ1.
Последва през 1829 г. и Одринският мирен договор. С него се предоставя на Гърция статут на самостоятелна държава и се създава Сръбско
княжество. В тези освободителни борби и войни активно участват и хиляди български доброволци. Мотивът им е да получат такава помощ, когато и
българският въпрос последва да бъде решаван. Стимулирани от надеждата за
помощ, българите организират поредица от заговори, бунтове и въстания през
първата половина на XIX в. Връхна точка на надеждите на българите е започналата нова война на Русия срещу Турция през 1853 г., станала известна като
Кримска война. Около 100 000 българи по различни пътища вземат участие
на руска страна, приемайки войната и като цел на българското освобождение.
Западните противници на Русия, включили се в създадената коалиция: Франция, Англия и Австрия, след поражението на Русия обаче придобиват пълно
надмощие по Източния въпрос. Рухва и руската хегемония на Балканите.
Подписаният през 1856 г. Парижки мирен договор практически се превръща във висока преграда за руската балканска политика. Илюзорни остават
и надеждите за руска помощ на българите. Така Източният въпрос, ключът за
който до войната е най-вече притежание на Русия, след нея става достояние
Канева, К. Н. П. Игнатиев – графът на българите. София, 2008, 15–16. (Kaneva, K. N. P. Ignatiev – grafat na balgarite. Sofiya, 2008, 15–16).
1
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на западноевропейските дипломатически кабинети. Договорът довежда и до
укрепване статуквото на Османската империя и засилване интереса на западните държави за неговото отстояване, поради наложения малко след това и
капитулационен режим (с договорите между тях и Турция през 1862 – 1863 г.)
върху империята. Русия като велика сила е поставена в изолация. Започва бавният и нелек път към извоюване на място към семейството на великите сили.
Изолацията на Русия и решаващите позиции на западните велики сили
по Източния въпрос поставят в силно затруднение и българското националноосвободително движение след Кримската война.
Новият балкански път на Русия е очертан от активна политическа дейност за разрешаване на перманентно възникващите източни проблеми, предизвикани предимно от положението на подвластното на Турция християнско
население. Съсредоточаване насоката на руските интереси към Балканите
е предизвикано и от големите финансови изтощения на руската империя от
войните с Турция и на Наполеонова Франция от края на ХVIII и през първата
половина на ХIХ век. Стига се до отказ на Русия от участие в колонизирането на Северна Америка, въпреки че нейната експанзия бе навлязла на юг от
Аляска, дълбоко по западното крайбрежие. Нещо повече, през 1867 г., тайно
от своя народ, Александър II и неговата дипломация продават и Аляска за
смешната сума от 7,2 млн. долара.
Като основател на новата руска политика към Турция, след поражението в Кримската война, се изявява младият тогава дипломат генерал-адютант
Н. П. Игнатиев.
През юли 1861 г. той за първи път пристига в Цариград със задача да
поднесе приветствия по случай установяването на султанския престол на Абдул Азис. Турският държавник е поласкан от мисията на извоювалия си вече
голям авторитет в дипломатическите среди Н. П. Игнатиев и дава тържествен
обяд. Последват контакти на руския пратеник и с турските министри, и с Цариградския патриарх. С последния вероятно в разговора е засегнат и българският църковен въпрос2.
Установените приятелски контакти на Игнатиев с Абдул Азис са от важно значение за стремежите на Русия да наложи приятелски отношения с Турция. С тази си позиция руската дипломация се надява да се противопостави
на експанзията на западните държави. Явно е, че на установяването на близки
отношения с Турция победена Русия разчита и да облекчи положението на
поробеното християнско население3. Може да се направи изводът, че Русия от
войни с Турция поема дипломатическия път на борба за въвеждане на реформи в империята, водещи към подобряване условията на живот на балканските
християни. Друг път за намеса в политиката на Високата порта към подвластното население бил невъзможен и поради подписания в Париж през 1856 г.
2
3

Канева, К. Н. П. Игнатиев, с. 25, 26. (Kaneva, K. N. P. Ignatiev, s. 25, 26).
Пак там.
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мирен договор между Русия и победилата я коалиция. Още повече, че Русия
е отдалечена от Турция и чрез предоставянето на Бесарабия на Молдовското
княжество4. В спора за границата умело се намесва делегираният като военен
експерт на конференцията граф Игнатиев. Оставането на значителна част от
спорната територия той аргументира със съображението, че тя е населявана
с български бежанци, които са емигрирали след поредните издевателства над
християнското население в Османската империя. С този аргумент руската делегация успява да отхвърли домогванията на Англия и Австрия и по-голямата
част от българските колонии остават на руска територия5.
С новата граница обаче Англия, Франция и Австрия издигат политическа преграда върху пряко руско влияние в европейските вилаети на Османската империя. Те заемат и доминиращо влияние в Турция, особено Англия и
Франция. С наложения малко по-късно след Кримската война капитулационен режим чрез двустранни договори западните държави окончателно лишават Русия от възможност за самостоятелни акции срещу Турция. Постепенно
обаче успехите на Прусия по пътя ѝ към националното обединение на Германия (победа във войната срещу Дания – 1864 г., и срещу Австрия – 1866 г.) я
изправя в задължителен сблъсък с Франция в края на 60-те години на 19. век.
Така естествени съюзници на Германия стават Русия и Австрия, които получават подкрепата на Бисмарк за засилване позициите си на юг от р. Дунав6.
Руската дипломация започва последователно да търси пътища между противоречията на западните държави за преодоляване на Кримското поражение.
В „помощ“ на руската политика идва и стремежът на дунавските княжества към обединение и отхвърляне зависимостта им от Високата порта. В
това отношение те получават подкрепата на Русия, Франция и Прусия7. Възползвайки се умело от противоречията на западните държави, Яш и Букурещ
в началото на 1859 г. реализират унията между Молдова и Влашко. Високата
порта е поставена пред свършен факт и през септември с.г. издава султански
ферман, признаващ постигнатото обединение.
Христоматия по история на България. Българското възраждане – 2-ата и
3-ата четвърт на XIX век. Съставители Димитър Цанев, Пламен Митев. София, 1996,
с. 361, 362; История на България, том 6. Българско възраждане 1856 – 1878. София,
1987, с. 27 (Hristomatiya po istoriya na Balgariya. Balgarskoto vazrazhdane – 2-ata i 3-ata
chetvart na XIX vek; Istoriya na Balgariya, tom 6. Balgarsko vazrazhdane 1856 – 1878.
Sofiya, 1987, s. 27).
5
Канева, К. Н. П. Игнатиев, с. 20, 110. (Kaneva, K. N. P. Ignatiev, s. 20, 110).
6
Косев, К. Източният въпрос и българското освобождение (1856 – 1878). София, 1978, с. 110 и сл. (Kosev, K. Iztochniyat vapros i balgarskoto osvobozhdenie (1856 –
1878). Sofiya, 1978, s.110 i sl.).
7
Виноградов, В. Н. Россия и объединение Румынских княжеств. Москва,
1961, с. 48 и сл.; Чертан, Е. Е. Русско-румынские отношения в 1859 – 1863 гг. Кишинев, 1968, с. 30 и сл. (Vinogradov, V. N. Rossiya i ob“yedineniye Rumynskikh knyazhestv.
Moskva, 1961, s. 48 i sl.; Chertan, E. E. Russko-rumynskiye otnosheniya v 1859 – 1863
gg. Kishinev, 1968, s. 30 i sl.).
4
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Новото изостряне на международните отношения настъпва в резултат
на Критското въстание през 1866 г. Последва конференцията в Париж през
януари 1869 г. на държавите, подписали Парижкия мирен договор. Активизираната дейност на европейската дипломация по балканските проблеми от
средата на 60-те години на 19. век все повече създава благоприятни условия
за завръщането на Русия към голямата политика.
Особено благоприятно за руската политика се оказва засилването на националноосвободителните движения на Балканите. Това дава възможност на
Русия да утвърждава възприетия курс към налагането на реформи в Османската империя, с оглед подобряване положението на християнското население. Така дипломацията на Русия се оказва главното оръжие срещу Турция, а
войната като средство за въздействие става все повече невъзможна.
Ръководена от създалата се обстановка на Балканите и политиката на
западните държави спрямо Османската империя, руската дипломация съдейства с всички възможни миролюбиви действия на създаващите се все нови
и нови националноосвободителни организации на Балканите, в това число и
на българския народ.
Мирният път, т.е. пътят на реформите, активно се възприема и от будната българска общественост в Цариград. Тук се създават национални организации за въздействие на Високата порта за подобряване положението на българския народ във всички територии, които в мнозинството си са населявани
от него. Важна победа в това отношение се оказва извоюването на църковната
независимост и създаването на Българската екзархия.
Паралелно с борбата за реформи връх вземат и борбите на националноосвободителните движения. Те са повод за Русия да засилва дипломатическите си действия към великите сили и Турция за въвеждане на по-радикални
реформи в европейските вилаети на Турция. За аргумент от Петербург изтъкват и бавенето на турските обещания, изложени в Хатихумаюна, приет под
въздействието на Великите сили, за подобряване положението на подвластното християнско население8.
В отговор, в лицето на Франция западните държави отправят искания
към Турция за реформи, но които отстояват целостта на империята. Руските
искания обаче са за реформи, които водят към административна автономия, и
оттам – към независима държава9. В същото време руската политика се стреми да спира въстанията на славяните, които се приемат за преждевременни.
Зуева, Н. В., Е. М. Шатохина. Руските проекти за реформи в Европейска
Турция от 1867 г. – В: Сборник в чест на Христо Христов. София, 1976, 126–139
(Zueva, N. V., E. M. Shatohina. Ruskite proekti za reformi v Evropeyska Turtsiya ot 1867
g. – V: Sbornik v chest na Hristo Hristov. Sofiya, 1976, 126–139).
9
Дамянов, С. Франция и Българската национална революция. София, 1968,
с. 97 и сл.; История на България, том 6, с. 30 (Damyanov, S. Frantsiya i Balgarskata
natsionalna revolyutsiya. Sofiya,1968, s. 97 i sl.; Istoriya na Balgariya, tom 6, s. 30).
8
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Те се приемат от Певчески мост и за предизвикателство за западните държави
към нова коалиция срещу Русия. За това опитите на граф Игнатиев да насочи
руската политика към поддържане на националноосвободителните движения
на Балканите не се приемат от Петербург и той е принуден да въздържа идеолозите на въоръжената борба като Г. С. Раковски и сръбския княз Михаил
Обренович10. Идеята на граф Игнатиев да се създаде голяма федерална държава от славянските народи на Балканите, като преграда срещу експанзията
на западните държави и използвана от Русия за натиск срещу Турция, не се
осъществява.
В отговор на френския проект за реформи канцлерът Горчаков отхвърля
идеята на Наполеон III за „сливане на расите“ и се обявява за създаване на
провинции от национални групи в Европейска Турция11. Връченият в този дух
на Високата порта от посланика Н. П. Игнатиев на 18 април 1867 г. проект за
реформи среща съпротивата на западните държави и Турция. Те не могат да
възприемат автономното развитие на българите и другите балкански народи12.
Това би нарушило целостта на империята и съответно финансовите възможности на Турция за изплащане на огромните ѝ задължения към западните покровители.
За да засили руската позиция и тя да бъде приета от Портата, канцлерът Горчаков употребява израза „Автономия или Анатомия“. Предвижда се, в
случай на отказ, да се приемат реформите да се прибегне до насилствено разпокъсване13. Отзвук от страна на другите велики сили относно идеята за тази
радикална стъпка обаче липсва. Разбира се, и руското правителство не отива
до крайности. Опасенията от повторение на кримското поражение налагат да
се възложи на Н. П. Игнатиев да обсъжда и други проекти за реформи и да
разработи и „минимален вариант“ на руските искания.
Запознат добре с турската съпротива срещу автономията, с помощта на
руския вицеконсул в Пловдив Найден Геров Н. П. Игнатиев подготвя искания
за реформи в духа на принципи, залегнали в постановленията на Хатихумаюна. Развива се и идеята за осигуряване на самоуправление на подвластните на
Турция чужди народи на Балканите, чрез предоставяне на по-широки права
Канева, К. Н. П. Игнатиев, с. 26, 27, 111. (Kaneva, K. N. P. Ignatiev, s. 26, 27,
111). Михаил Обренович се оказва привърженик на една война против Турция в съюз
с другите балкански народи. Той е убит от заговорници през 1868-ма, годината, когато се изострят отношенията на Сърбия с Турция, а българите проявяват готовност за
въоръжена подкрепа.
11
Зуева, Н. В., Е. М. Шатохина. Руските проекти, с. 136 (Zueva, N. V., E. M.
Shatohina. Ruskite proekti, s.136).
12
История на България, том 6, с. 30 (Istoriya na Balgariya, tom 6, s. 30).
13
Записки графа Н. П. Игнатьева (1864 – 1874 гг.). – В: Известия Министерства иностранных дел СПб. Петербург, 1914, № 3, с. 96 (Zapiski grafa N. P. Ignatieva
(1864 – 1874 gg.). – V: Izvestiya Ministerstva Inostrannyh del S. Peterburgа. Peterburg,
1914, № 3, s. 96).
10
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и отговорности на християнските общини. Целта е те да поемат най-пълно
отговорността на административната, съдебната и финансовата власт. Явен е
стремежът на Игнатиев да се възползва от предвидените принципи за самоуправление в Хатихумаюна, с оглед практически постепенно процесът да завърши с придобиване на автономия за балканските народи, намиращи се все
още изцяло под властта на империята14. Крайната стратегическа цел е независимата държава в етническите граници на подвластните християнски народи.
Възползвайки се от противоречията на Великите сили обаче Турция отхвърля всички опити за реформи, или в най-добрия случай отговорът е само
обещания, какъвто се оказва и актът Хатихумаюн. Тази политика на Портата
обрича най-значимия опит на Русия от 1867 г. за мирно разрешаване на непрекъснато тлеещия Източен въпрос. Подкрепяна от Англия тайно и понякога
явно, Турция отстоява антиреформената си политика чрез палиативни или в
своя изгода административни и икономически актове перманентно, до избухване на голямата Източна криза през 1875 г15.
През 1870 г. Прусия побеждава Франция и завършва националното обединение на германския народ. Германия се превръща в империя и полага основите на променяща се политика в Европа.
Установеното статукво след Парижкия договор от 1856 г. е нарушено.
Русия умело се възползва от пруската победа, като се противопоставя на Парижкия договор с отхвърляне на наложените ѝ ограничения в Черно море.
Тази политика е официално санкционирана с Лондонския протокол от 13 март
1871 г. и руската дипломация е международно изравнена със същата на другите велики сили16.
В същото време на 60-те години на XIX век се засилват освободителните борби на балканските народи, и особено на българския. Така се създават и
причини и за активизиране на руската балканска политика, свързана с борбата
за въвеждане на реформи в Османската империя. Руската дипломация действа
деликатно. Тя води политика на приятелски отношения с Турция и се споразумява с Австро-Унгария и Германия през 1872 г. да се въздържат от активна
намеса на Балканите17.
В тон с тази политика Русия се въздържа от подкрепа на разгръщащото
се българско националноосвободително движение. Дават се съвети да не се
предприемат рисковани действия. Русия се страхува от въвличането ѝ във въоръжен конфликт. Като предупреждение от повторение на Кримската коали14
15

39, 74).

История на България, том 6, с. 30 (Istoriya na Balgariya, tom 6, s. 30).
История на България, том 6, с. 36–39, 74 (Istoriya na Balgariya, tom 6, s. 36–

Пак там, с. 32.
Сборник Договоров России с другими государствами 1856 – 1917 гг. Москва,
1962, 124–126 и сл. (Sbornik Dogovorov Rossii s drugimi gosudarstvami 1856 – 1917gg.
Moskva, 1962, 124–126 i sl.).
16
17
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ция е политиката на умерени действия на Балканите от страна на Австро-Унгария и Германия и поддържащите статуквото в Османската империя Англия,
Франция и Италия.
Практически българското националноосвободително движение можело да разчита на активна въоръжена подкрепа само на останалите под
турска власт други народи и на съседните балкански държави – Сърбия,
Гърция, Румъния и Черна гора. Желанието на съседите за въоръжена подкрепа обаче крие опасности за бъдещите граници на българския етнос. Това
не се осъзнавало от идеолозите и лидерите на българското национално
революционно движение. Твърде голям идеализъм има в тяхната политика,
въпреки сблъсъците на Г. С. Раковски, Любен Каравелов и други с враждебните националистически позиции на сръбската, гръцката и румънската
държава. Това проличава още при борбите на българите за самостоятелна
българска църква и за назначаването на български свещеници за ръководители на духовните центрове. В това отношение позицията на създадените
в Цариград български организации изглеждала по-далновидна. Те търсят
помощта на Високата порта в борбата на Българската екзархия с Гръцката
патриаршия и продължават да разчитат за освобождението по пътя на реформите и автономията в рамките на империята. Естествено, това се приема
като етап, укрепващ българския елемент в европейските вилаети на Турция
и очертаващ бъдещите държавни граници въз основа на преобладаващото
етническо население.
До средата на 70-те години на XIX век последователно, но „предпазливо“ Русия води политика, отстояваща подобряване положението на християните в Османската империя. Тази нейна политика е следвана и от българските
организации в Цариград, и от създадените на север от р. Дунав, които разчитат на руска помощ за българското освобождение. Различни са действията
обаче на националнореволюционното движение на Балканите. Въстанието
в Босна и Херцеговина през лятото на 1875 г. и опитът на Българския революционен централен комитет да вдигне въстание през есента на с.г. поставят
началото на нова Източна криза. Революционните борби постепенно обхващат целите Западни Балкани и ангажират вниманието на международната общественост и правителствата на Великите сили.
Първата инициатива за мирно разрешаване на кризата се предприема от
руската дипломация. Певчески мост отново издига идеята за реализиране на
руския проект за реформи от 1867 г., с който се настоява за административна
автономия на подвластните на Турция балкански народи. Организирана е колективна постъпка от Русия, Германия и Австро-Унгария за помирение между
воюващите страни. Към действията на консулите на тези държави в Цариград
се присъединяват Франция и Италия. На противна позиция обаче застава Англия, под предлог, че се уронва престижът на султана. Стимулирана от тази
английска политика, Високата порта обрича на неуспех тази акция на мно-
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зинството Велики сили. С илюзорните реформи вече отказват да се съгласят и
въстаналите региони, които водят борба за самоуправление18.
Разрастването на въоръжената борба в Западните Балкани и раздвижването на руската дипломация за въвеждането на реформи се приема от ръководителите на българската революционна организация в Румъния като сигнал за подготовка на въстание и в България. Подемът за въоръжена борба
през есента на 1875 г. се оказва обаче само един опит за въстание, в лицето
на т.нар. Старозагорско въстание през септември с.г. Неуспехът му се дължи
преди всичко на липсата на каквато и да е подготовка и на осигурена външна
подкрепа. Никоя от Великите сили не приема в този момент войната като път
за разрешаване на кризата. Активността на най-заинтересованите от разрешаването на кризата – Русия и Австро-Унгария, търсят мирни дипломатически
пътища като изход от задълбочилия се въоръжен конфликт на Балканите.
Въстаническите изяви на българския народ през есента на 1875 г. са
бързо потушени. Те обаче силно раздвижват революционната политическа
организация и нейните местни структури в Европейска Турция. Подготвено и
вдигнато е Априлското въстание през 1876 г. Множеството сражения на въстаналия български народ с турските въоръжени сили завършват с поражение.
През юли 1876 г. продължаващото въстание в Босна и Херцеговина е
подкрепено от война на Сърбия и Черна гора срещу Турция, обявена на 18
юли същата година. Разбира се, това става със знанието и „тайната“ подкрепа
на Русия. В Сърбия пристига руският генерал М. Г. Черняев, който е член на
Славянския комитет в Санкт Петербург. Той оглавява Тимошко-Моравската
армия във войната ѝ срещу Турция. Идеята е тези действия да се съгласуват с
въстаналото българско население и да се настъпи към Цариград19. Това, разбира се, става със знанието и съгласието на руското правителство. Този път
Русия приема като предпазна мярка от обвинение при пряко участие в нова
война срещу Турция. Направен е опит чрез една евентуална победа на балканските народи, подвластни или зависими, да се премахне турското владичество
на Балканите.
По същото време активно се задейства и руската дипломация. На 8 юли
1876 г. се срещат в Райхсщад императорите на Русия и Австро-Унгария –
Александър II и Франц Йосиф. Тук се потвърждава принципът за невмешателство в този момент във вътрешните работи на Турция20. Но ако се наложи, в бъдеще правителствата на Петербург и Виена приемат да съгласуват
действията си. Така руската дипломация успява да получи подкрепа на пряко
История на България, том 6, с. 353, 354 (Istoriya na Balgariya, tom 6, s. 353, 354).
Подкрепата на българите е значима. Организират се чети и се включват множество доброволци във войната: Обретенов, Н. Спомени за българските въстания.
София, 1983, 247–248 и сл. (Obretenov, N. Spomeni za balgarskite vastaniya. Sofiya,
1983, 247–248 i sl.).
20
История на България, том 6, с. 425 (Istoriya na Balgariya, tom 6, s. 425).
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заинтересованата от събитията на Балканите Австро-Унгария за съвместни
политически постъпки спрямо правителството в Цариград21.
Впоследствие на срещата между външните министри княз А. М. Горчаков и граф Гюла Андраши се постига споразумение да се запази целостта на
Сърбия, ако претърпи неуспех във войната си срещу Турция. Предвиждало
се също България, Румъния и Албания да се провъзгласяват за независими
княжества по руския проект, или за автономни провинции на Османската империя – по австроунгарския. Взема се и решение част от Херцеговина да се
присъедини към Черна гора, а нейните останали части и Босна да се анексират от Австро-Унгария22.
В същото време зверствата на турците над българското население и въстаническите действия в Западните Балкани изострят Източната криза. Жестокото потушаване на Априлското въстание намира широк отзвук в Западна
Европа и САЩ. Организираните анкетни комисии запознават прогресивната
западна общественост с нечовешките погроми над българското население.
През август 1876 г. и организацията на Цариградската българска колония търси намесата на Великите сили. С финансовата подкрепа на Евлоги Георгиев
тя изпраща известните публицисти и общественици Др. Цанков и М. Балабанов като представителна делегация в Европа, за да изложат страданията на
българите. Положителният към българския народ отзвук е значима причина
за острия завой на дипломацията на великите сили към търсенето на пътища
за изход от създалата се вече нетърпима обстановка на Балканите.
Отново в центъра на дипломатическата дейност е Русия, която е силно
засегната от погромите над близкото ѝ православно християнско и славянско
население. И сега обаче Русия не предвижда военна намеса. На самостоятелните руски военни действия на Балканите с опасност от кримско повторение
е сложен безспорен край. Възприетият път е отново свързан с организиране
на колективни дипломатически постъпки на Великите сили за радикално подобряване положението на подвластното на Турция християнско население.
Руското правителство всячески се стреми да избегне войната с Турция.
Въпреки руската подкрепа Сърбия и Черна гора губели започнатата война с
Турция. Под натиска на Русия Турция дава съгласието си за примирие и войната приключва без промени на статуквото през октомври 1876 г.
Още през август 1876 г. канцлерът Горчаков лансира идеята за свикване
на конференция от Великите сили. Англия и Австро-Унгария обаче не бързат
Шарова, К. Априлското въстание и борбата за освобождение на другите южнославянски народи. – В: Априлското въстание 1876 – 1966, София, 1966, 131–150;
История на България, том 6, 422–424. (Sharova, K. Aprilskoto vustanie i borbata za
osvobozhdenie na drugite slavyanski narodi. – V: Aprilskoto vustanie 1876 – 1966, Sofiya,
1966, 131–150; Istoriya na Balgariya, tom 6, 422–424).
22
История Дипломатии, том 2, Москва, 1963, с. 95 (Istoriya Diplomatii, tom 2,
Moskva, 1963, s. 95).
21
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да отговорят. Руското правителство продължава да търси мирен изход от кризата.
Превратът в Турция, извършен на 31 август 1876 г., и войната в Западните Балкани силно обтягат отношенията между Русия и Турция. Избухването на война с Османската империя руската дипломация поставя в зависимост
от изхода на преговори с участието и на другите велики сили.
Обстановката на Балканите през лятото и есента на 1876 г., силният отзвук на жестокостите, извършени по време на Априлското въстание и след
него, и активизирането на прогресивната европейска общественост принуждават политиците на западните държави да приемат руското предложение за
свикване на конференция. На 30 ноември 1876 г. представителите на великите
сили откриват т.нар. Цариградска конференция. Направена е сериозна крачка
от страна на руската дипломация да се избегне военният път за излизане от
кризата. Независимо обаче от тези стремежи руското правителство обявява
през есента на 1876 г. частична мобилизация. Създава се и Гражданската канцелария начело с княз Владимир Черкаски, която да подготви бъдещата държавна уредба на България, ако войната не може да се избегне.
Подкрепяно тайно от Англия, турското правителство чрез дипломатически ходове не приема направените предложения на Великите сили на Цариградската конференция и тя завършва с провал23.
Провалът на Цариградската конференция е важна причина за налагане
на воля сред руските управляващи среди за неизбежност на войната с Турция.
Подкрепа в това отношение те имат и в лицето на руската прогресивна общественост. Като има предвид и този политически изход от кризата, руското
правителство подписва на 15 януари 1877 г. в Будапеща тайна конвенция с
Австро-Унгария, с която се обезпечава „доброжелателният неутралитет“ на
двуединната монархия в случай на руско-турска война и оказване на дипломатическо съдействие на Русия24.
Пътят към войната се чертаел и от войнолюбивата политика на Турция,
подкрепена от благосклонното поведение на английското правителство. Нещо
повече, то изпраща английски офицери и моряци да оказват помощ на турската армия за подготовка на войната25.
Създалата се обстановка след Цариградската конференция налага изработването на стратегия относно политиката на Русия за разрешаване на Източната криза. По този въпрос е налице противоречие в руските управляващи
История на България, том 6, 428–431 (Istoriya na Balgariya, tom 6, 428–431).
Татищев, С. С. Император Александр II, его жизнь и царствование, том 2,
Москва, 1911, с. 395; История дипломатии, том 2, с. 112 (Tatishtev, S. S. Imperator
Aleksandr II, еgo zhizn i tsarstvоvanie, tom 2, Moskva, 1911, s. 395; Istoriya diplomatii,
tom 2, s. 112).
25
Сборник материалов по Русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг. на Балканском
полуострове, том 8, Санкт Петербург, 1898, с. 54 (Sbornik materialov po Russko-turetskoy
voyne 1877 – 1878 gg. na Balkanskom poluostrove, tom 8, Sankt Peterburg, 1898, s. 54).
23
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среди. Канцлерът А. М. Горчаков не скрива опасенията си от създаването на
нов съюз против Русия, ако се обяви война на Турция. Затова той през есента на 1876 г. настоява да се съкрати частично мобилизираната армия и да
се засилят дипломатическите действия. Противници на демобилизацията са
военният министър Д. А. Милютин и завърналият се след конференцията в
Петербург Н. П. Игнатиев26.
Обективни и субективни причини все още карат руското правителство
да не желае тази война. Затова то предприема нови стъпки да убеди Великите
сили да заставят Турция да приеме реформите и да подобри положението на
християнското население в империята. Предприети са и практически действия в тази насока. През март 1877 г. граф Игнатиев е натоварен да реализира
тази политика. С такава цел той посещава Берлин, Лондон и Виена. При проведените срещи всяка от силите прави предложения, прокарани през призмата
на нейните интереси. В Берлин насърчават Русия към война с Турция. Една от
целите на Бисмарк е да бъде лишена Франция от руска подкрепа при евентуален конфликт с Германия27. В Лондон Игнатиев успява да наложи приемане
подписването на нов общ протокол от Великите сили, с който да се наложи
на Турция да приеме исканите от Цариградската конференция реформи28. В
случая английското правителство е принудено да се съгласи, съобразявайки
се със силното обществено движение против зверствата на Турция, разкрити
най-вече от кореспонденциите на Януари Макгахан29.
Паралелно с мисията на Игнатиев, във Виена тайно е подписана нова
допълнителна към първата от 15 януари 1877 г. Конвенция между АвстроУнгария и Русия. Датирана е със старата дата: 15 януари 1877 г. С тази Конвенция Австро-Унгария получава съгласието на Русия да анексира голямата
част от Босна и Херцеговина, без разположената територия между Сърбия и
Черна гора. Русия получава съгласието за възстановяването на руската власт
в Южна Бесарабия, отнета ѝ през 1856 г. с Парижкия договор. България, Албания и частта от Румелия се предвижда да бъдат независими държави, като
се изключва създаването на „голяма сплотена славянска или друга държава“
на Балканите. Цариград „би могло“ да стане свободен град30.
Милютин, Д. А. Дневник Д. А. Милютина, том 2, Москва, 1949, с. 132 (Miljutin, D. A. Dnevnik D. A. Miljutina, tom 2, Moskva, 1949, s. 132).
27
Косев, К. Бисмарк, Източният въпрос и българското освобождение 1856 –
1878 г. София, 1978 (Kosev, K. Bismark, Iztochniyat vаpros i balgarskoto osvobozhdenie
1856 – 1878 g. Sofiya, 1978).
28
История на България, том 6, с. 433 (Istoriya na Balgariya, tom 6, s. 433).
29
Макгахан, Я. 1844 – 1878, биография, документи, материали. Автор и съставител Теодор Делчев Димитров. София, 1977, 83–178. (Makgahan, Y. 1844 – 1878,
biografiya, dokumenti, materiali. Avtor i sastavitel Teodor Delchev Dimitrov. Sofiya, 1977,
83–178).
30
Христоматия по история на България, с. 627, 628 (Hristomatiya po istoriya
na Balgariya, s. 627, 628).
26
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Конвенцията противоречи на предложенията, направени на първите
заседания на Цариградската конференция от граф Игнатиев – да се създаде
единно българско княжество. Чрез направените компромиси от страна на Русия на всяка цена се търси подкрепата на Австро-Унгария, на която заедно с
Германия се разчита да се избегне нова антируска коалиция при една война с
Турция.
Въпреки тайното дипломатическо осигуряване на войната Русия не се
отказва от мирния „реформен“ път за изход от кризата. Явно е, че се отчитат
големите икономически интереси на Англия и Франция в Османската империя и продължаващата неофициална, но значима подкрепа от английското
правителство, която то води към Турция с оглед евентуална война на османците с Русия.
Създалата се международна обстановка и големият отзвук на турските жестокости при потушаване борбите на потиснатите от Турция народи на
Балканите са умело използвани от руската дипломация. Инициираните от
Русия преговори между Великите сили довеждат до реализирането на нова
колективна дипломатическа стъпка пред Високата порта. На 31 март 1877 г.
се подписва т.нар. Лондонски протокол. С него отново се настоява препоръчаните от Великите сили-гарантки реформи да се въведат, за да се успокои
населението и да се подобри положението на подвластните християни.
В Цариград обаче продължават да разчитат на английската подкрепа и
оценяват безкрайните опити на Русия по мирен път да се разреши кризата за
безсилие. Това „безсилие“ според тях се дължи на съществуващите финансови затруднения в Русия и все още незавършените реформи в нейната армия. Приемайки заплашванията на руската дипломация с война за блъфиране,
Турция и сега отхвърля връчения от силите Протокол и придружаващата го
Декларация на руския посланик в Лондон граф П. Шувалов, в която се съобщават условията, при които Русия е готова да демобилизира армията си31.
Турция и сега не вярвала, че Русия ще приеме войната с риска, който
тя ѝ носи. Тази позиция Високата порта гради на надеждите към „мирната
партия“, оглавявана от канцлера А. М. Горчаков, на традиционната антируска
английска политика и съществуващите руско-австрийски противоречия поради нескритите стремежи, и на двуединната монархия за излаз на Бяло море.
Последвала на 10 април и турската реакция. Лондонският протокол е
отхвърлен. Русия практически е унизена. Стимулирано от своята общественост и перманентните призиви за помощ на потиснатите християнски народи на Балканите, руското правителство поема риска и на 12/24 април 1877 г.
Александър II с манифест обявява война на Турция. Военните действия обаче
История Дипломатии, том 2, с. 116; Христов, Хр. Освобождението на България и политиката на западните държави 1876–1878. София, 1968, с. 101 (Istoriya
Diplomatii, tom 2, s. 116; Hristov, Hr. Osvobozhdenieto na Balgariya i politikata na zapadnite darzhavi 1876 – 1878. Sofiya, 1968, s. 101).
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се бавят. Едва на 10/22 юни 1877 г. започват първите действия на руската армия. Това означава, че обявената война започва с около два месеца по-късно.
Възниква въпросът дали това е свързано само с окончателната предвоенна
подготовка на руската армия, или и с нови надежди на очаквана реакция от
Високата порта да реагира по отношение на предложените ѝ реформи и войната да се избегне. За създалата се ситуация в научната литература все още
липсва задълбочен анализ и оценка на дипломатическите действия и политика през тези два месеца между обявяването на войната и началото на военните
действия. В забавянето на военните действия може би се крие и изчаквана
реакция от правителствата на някоя от силите? Със сигурност обаче това изчакване може да се приеме като нова надежда за мирен изход, за по-активна
намеса на силите, отстояващи целостта и статуквото на Османската империя.
В заключение можем да твърдим, че след Кримската война политиката
на Русия е стремеж към мирно разрешаване на балканските проблеми. Без да
се отказва от подкрепа на борбите на християнското население, руската дипломация полага много усилия да обедини действията на Великите сили, които да принудят правителството в Цариград да въведе необходимите човешки
реформи. Явна е руската политика на нежелание да приеме военния път за
оказване на помощ на подвластното християнско население в Османската
империя. За отстояване на своите интереси на Балканите, след поражението
в Кримската война руското правителство търси мирни пътища. Войната от
1877 – 1878 г. е натрапена на Русия, преди всичко от политиката на западните
велики сили.
Войната се оказва отдушникът за разрешаване на Източната криза от
1875 – 1878 г. На финала обаче руските военни успехи са ограбени на Берлинската дипломатическа маса. Най-пострадалият от този грабеж е българският народ. Берлинският мирен договор за българите и останалите балкански
народи се оказва само едно примирие. На Балканите се създава обстановка
за възникване на нови противоречия. Обстановката и установеното статукво
може да се приемат като европейски барутен погреб.
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СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪПЕРНИЧЕСТВО.
АВСТРО-УНГАРИЯ И РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА
1877/1878 г.
Радослав Мишев
CO-OPERATION AND RIVALRY. AUSTRIA-HUNGARY
AND THE RUSSIAN-TURKISH WAR 1877/1878
Radoslav Mishev
The article discusses the co-operation and rivalry of Austro-Hungary and Russia during the Russian-Turkish War of 1877/1878. It attempts a new analysis of some aspects of the
Austro-Hungarian politics towards the Russian-Turkish War of 1877/1878 and the author’s
opinion on the processes and results in the relations between Vienna and St. Petersburg in the
war years. The author believes that during this period, the two empires demonstrate serious
collaborations that facilitate Russia’s war against the Ottoman Empire and thus help Bulgaria’s liberation. At the same time, there are also manifestations of the traditional Austro-Russian rivalry in the Balkans. According to the author, Russia commits a serious mistake by
refusing to engage in the Reichstag and Budapest agreements, which degrades the conditions
for Russian diplomacy at the Berlin Congress and consequently negatively affects the borders
of restored Bulgaria. So far, in the Bulgarian historiography, the Austro-Hungarian proposal of March 1878 for the perimeters of the restored Bulgarian state has not been positively
assessed. In fact it not only provides better boundaries for Bulgaria than the decisions of the
Berlin Congress, but is closer to the contours of Bulgaria according to the San Stefano Treaty.

В многобройните изследвания за политиката на великите сили на Балканите в ново време Хабсбургската държава и Руската империя често и основателно се посочват като основни противоборстващи сили на полуострова.
Наред с това отношенията между Виена и Санкт Петербург невинаги се характеризират само с противопоставяне и различни форми на съперничество. В исторически план може да се твърди, че въпреки явното или прикрито
перманентно съперничество, продиктувано от доминиращия тогава принцип
на политиката на интереса, техните отношения демонстрират определена цикличност, като периодите на сътрудничество се сменят с години на конкуренция и прояви на съперничество.
На пръв поглед върху темата за политиката на великите сили към Източната криза от 1875 – 1878 г. са натрупани голям брой научни изследвания.
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В конкретен вид те имат различни мащаби за различните велики държави.
Същевременно тази „вечна тема“ продължава да привлича вниманието на
професионалните историци и творците на художествените пресъздавания1. В
този смисъл все още има какво да се добави или коментира, особено в сферите на интерпретацията на фактите, уплътняването на информацията, лансирането на нови аргументирани мнения и дискутиране на по-стари тези. В
депозираната статия ще се опитам да направя нов анализ на някои аспекти
на отношението на Австро-Унгария към Руско-турската война от 1877/1878 г.
и ще изложа свое мнение относно процесите и резултатите на отношенията
между Санкт Петербург и Виена в годините на кризата.

***
Русия и Хабсбургската държава са двете сили, които воюват срещу османската експанзия, като Русия води 13, а Хабсбургите – 8 войни, с Османската империя. Докато в резултат на руско-турските войни се възстановяват
балканските държави (с изключение на Албания), хабсбургските походи на
Балканите не довеждат до освобождаване и възникване на нови държави, а
завзетите територии се присъединяват към Хабсбургската държава. Кулминационната точка на австро-руското военно сътрудничество е войната срещу
Османската империя от 1787 г. Тогава императорите Йозеф II и Екатерина
Велика планират сериозна подялба на сферите на влияние на Балканите. За
Австрия се предвиждат Западните Балкани – Сърбия, Босна-Херцеговина и
Далмация. Босна и Херцеговина трайно ще присъстват като разменна монета в австро-руските отношения до навечерието на Първата световна война.
Намесата на Прусия в полза на Османската империя и Великата френска революция стават причина Виена бързо да сключи мирния договор с Високата
Лалков, М. България в балканската политика на Австро-Унгария 1878 –
1903. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Военно-издателски комплекс „Св. Георги Победоносец“, редактор М. Калчева, София, 1993; Каменов, П.
Граф Андраши и Балканите 1867 – 1890. Фондация „Изкуство срещу насилието“,
София, 2001; Паскалева, В. Австро-Унгария и националните движения на Балканите (1875 – 1877 г.). – В: Априлското въстание и Източната криза 1875 – 1878.
София, 1977; Мишев, Р. Необходимата война. – В: 130 години от Руско-турската
война (1877 – 1878 г.) и освобождението на България. Университетско издателство
„Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2009 (Lalkov, M. Balgariya v balkanskata politika na Avstro-Ungariya 1878 – 1903. Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment
Ohridski“, Voenno-izdatelski kompleks „Sv. Georgi Pobedonosets“, redaktor M. Kalcheva,
Sofiya, 1993; Kamenov, P. Graf Andrashi i Balkanite 1867 – 1890. Fondatsiya „Izkustvo
sreshtu nasilieto“, Sofiya, 2001; Paskaleva, V. Avstro-Ungariya i natsionalnite dvizheniya
na Balkanite (1875 – 1877 g.). – V: Aprilskoto vastanie i Iztochnata kriza 1875 – 1878.
Sofiya, 1977; Mishev, R. Neobhodimata voyna. – V: 130 godini ot Rusko-turskata voyna
(1877 – 1878 g.) i osvobozhdenieto na Balgariya. Universitetsko izdatelstvo „Sv. sv. Kiril i
Metodiy“, Veliko Tarnovo, 2009).
1
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порта в Свищов на 4 август 1791 г. След това събитие Русия получава монопол на войните срещу Османската империя, докато Виена се концентрира към
събитията в Западна и Централна Европа. Хабсбургите и Русия са съюзници
срещу Наполеон Бонапарт в Свещения съюз след 1815 г., а през 1849 г. с решаващата помощ на руските войски Виена възстановява господството си над
Унгария. По време на Кримската война обаче през 1853 – 1856 г. Австрия
ще учуди света с „черната си неблагодарност“ към Русия. Затова по-нататък
Русия изоставя Хабсбургите и симпатизира на Прусия в нейните войни за
обединение на Германия.
След Пруско-австрийската „немска“ и „братоубийствена“ война от
1866 г. Австрийската империя е изгонена от Германската конфедерация и Северна Италия и концентрира своята външна политика на Балканския полуостров. От 1867 до 1871 г. Виена все още мечтае за възстановяване позициите
си в германските държави, и дори за реванш срещу Прусия, но бързото поражение на Франция във Френско-пруската война поставя край на германската
история на Австрия, а балканската политика става основно съдържание на
външната политика на Виена. От есента но 1871 г. новият министър на външните работи Юлиус граф Андраши започва активна политика на Балканите и
сближение с Германския райх. След Кримската война външнополитическите
цели на Русия се групират в три насоки: 1. Ревизия на Парижкия мирен договор от 1856 г. 2. Териториално разширение в Средна Азия. 3. Връщане на
позициите по Източния въпрос.
Новата голяма Източна криза от 1875 – 1878 г. предоставя отлични нови
възможности на Виена и Санкт Петербург. Какво е общото? Кризата създава условия Австро-Унгария да преодолее синдрома на Кьонинггрец, а
Русия се стреми да отхвърли напълно неблагоприятните клаузи на Парижкия мир и да възстанови своите международни позиции на велика
държава. Тук е уместно да припомним думите на Бисмарк, че е много опасно
да унижаваш държава, когато не можеш да я победиш. Информираните хора
в Европа са били наясно, че ограниченията за Русия в Черно море не могат да
имат траен характер. Има и много специфика във външната политика на
двете монархии, която се изразява в преследването на различни тайни
цели. През Източната криза от 1875 – 1878 г. обаче се създават условия за
ефективно сътрудничество, подчинено, разбира се, на техните интереси.
През януари 1875 г. на тайно военнополитическо съвещание във Виена биват
набелязани основните цели пред австро-унгарската дипломация – контрол
над Босна и Херцеговина, Новопазарския санджак и Македония. Това маркира знаменитото австро-унгарско „слизане“ към Солун.
За да се осмислят по-добре събитията в областта на международните
отношения, следва да припомним някои „вечни истини“. Трябва да се прави
разлика между официалните договори и изявления, от една страна, и реалното
развитие на нещата, от друга страна. Когато идва на власт, Юлиус граф Андраши заявява в духа на рутинните и очаквани изявления, че неговата страна
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не се стреми към териториална експанзия. Често подобни декларации могат
да се видят или чуят в изказвания на държавни глави, дипломати и политици
от други страни, включително и от Русия. От подобен вид са думите на император Александър II, че той няма да води политиката на Николай I, довела
до неуспеха през Кримската война. Тази сдържаност на двете страни обаче е
само повърхностна. И в двете имперски столици отлично знаят, че развитието
на събитията може да доведе до идеи и действия за нови споразумения, или,
казано откровено, за подялба на сфери на влияние и територии, както и става.
Върху промяната при граф Андраши повлияват и настроенията на дворцовите
и на военни кръгове. Последните желаят присъединяването на Босна и Херцеговина с цел осигуряване хинтерланда на Далмация. Като унгарец граф Андраши споделя опасенията на унгарския елит от увеличаване на славянския
национален фактор в империята, но трябва да се адаптира и към становището
на императора и „военната партия“. Това проличава на тайното съвещание на
29 януари 1875 г. Андраши търси начин да заобиколи тезата си за спазване интегритета на Османската империя. Според него трябва да се подготвят дипломатически условията за бъдещата анексия на Босна и Херцеговина, за да бъде
приета от великите сили и вътрешните фактори на дуалистичната монархия.
Дунавската монархия можела да направи такава стъпка при избухване на вълнения в европейските провинции на Османската империя. Въстанията в Босна,
Херцеговина и в българските земи дават така желаната възможност2. В найобщ план граф Андраши работи за две крупни цели: 1. Гарантиране интересите на дуалистичната монархия в Долнодунавския басейн и при подходяща ситуация анексия на Босна и Херцеговина. 2. При никакви обстоятелства Виена
да не допуска евентуално създаване на голяма славянска държава на Балканския полуостров3. В този ред на мисли ми изглеждат странни многобройните
становища и критики към Руско-турската война, особено към Русия. Получава
се парадоксалният факт една победоносна война, последната успешна война
на Руската империя, да бъде критикувана от най-различни гледни точки. Като
се почне от антиисторическата теза, че Санстефанският договор бил нелегитимен, защото имало Парижки договор от 1856 г., мине се през „нежеланата война“ за Русия и се стигне до абсурдната теза, че било по-добре да няма война,
защото така българската нация щяла да остане целокупна. По такъв „логичен“
път се лансира и тезата, че българите не били готови за Търновската конституция. Да не би германците да са били цялостно единни за войните на Бисмарк
за обединение на Германия? Мнението си по последните въпроси изразявам в
друга своя публикация, посочена в началото на статията.
Palotás, E. Machtpolitik und Wirtschaftsinteressen. Der Balkan und Russland in
der oesterreichisch-ungarischen Aussenpolitik 1878 – 1895. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1995, 14-15.
3
Каменов, П. Граф Андраши и Балканите 1867 – 1890, с. 88 (Kamenov, P. Graf
Andrashi i Balkanite 1867 – 1890, s. 88).
2
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Нагласите във Виена и Санкт Петербург почти светкавично довеждат
до следните дипломатически инициативи и споразумения. Само ще ги изброя,
защото те са известни, но се заобикалят по своеобразен начин при коментарите за войната: Съюз на тримата императори от 1873 г., срещата на княз Горчаков с Юлиус Андраши през август 1875 г., когато Горчаков повдига въпроса за
съвместна политика на двете империи в защита на християните в Османската
империя, Берлинският меморандум на Съюза на тримата императори от 13
май 1876 г., Райхщатската среща и споразумение от 8 юли 1876 г., Будапещенската конвенция между Австро-Унгария и Русия от януари и март 1877 г.,
международната конференция на посланиците от декември 1876 г. в Цариград, проектът за двете български държави, Споразумението с Румъния от 16
април 1877 г., Лондонският протокол с Великобритания от 19/31 март 1877 г.
Ще добавя, че още през 1871 г. Лондонската конференция признава отхвърлянето от Русия на някои ограничителни клаузи на Парижкия мир. Никога след
Наполеоновите войни Русия не е извършвала такава мащабна и успешна
дипломатическа подготовка. Разбира се, тогава никоя държава няма открито да декларира, че се готви за война, но тази изключителна дипломатическа
активност и резултати показват, че руската дипломация, за разлика от Кримската война, се е осигурила за активна политика по Източния въпрос. Санкт
Петербург реализира блестящ дипломатически резултат, защото практически постига позицията на мандатьор на Европа, за да наложи своите искания.
Въпреки негативизма си дори Великобритания не се осмелява към активна
намеса в събитията. В Русия са наясно, че без континентален силен съюзник
със силна сухопътна армия Великобритания не може сериозно да навреди на
руските планове и действия. Историята на Европа категорично доказва това.
В продължителните войни срещу Наполеон Бонапарт Великобритания плаща
на европейски държави, за да ползва техните армии, а по време на Кримската
война Лондон разчита на френския военен авторитет. През Източната криза
от 1875 – 1878 г., въпреки дрънкането на оръжия, Великобритания не е можела да разчита на силна европейска сухопътна сила. Скоро Франция е претърпяла поражение във Френско-пруската война, а и едва ли би рискувала при
наличието на страховития германски съсед. Освен това Париж вече с надежда
поглежда към бъдещия руски съюзник. Австро-Унгария, въпреки поведението си на велика държава, е до голяма степен зависима от Германския райх и
поради ред причини не може да играе ролята на сериозна европейска сухопътна сила. С формирането на Съюза на тримата императори по елегантен
начин Лондон бива лишен от ефикасен континентален съюзник. Наличието
на британска военноморска демонстрация в Средиземно и Мраморно море
и на 7000 индийски войници в Малта само оформят британското блъфиране.
Австро-Унгария обещава на Русия „благосклонен неутралитет“, но, както знаем, при такива варианти се плаща със съответните ангажименти. Граф
Андраши преследва изключително сложна цел. Той се стреми да не се създават големи славянски държави на Балканския полуостров, Русия да не получи
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прекалено много позиции, възстановената българска държава да бъде само до
билото на Балкана, Сърбия и Черна гора да получат дребни придобивки, които да не създават бариера пред австро-унгарското „слизане“ към Солун, да не
бъдат застрашени Проливите. Вижда се, че тези задачи се отклоняват от идеята на Бисмарк за подялбата на Балканите на сфери на влияние между Виена и
Санкт Петербург. По повод новата 1878 г. и дипломатическите постижения на
министъра на външните работи кайзерът награждава Юлиус граф Андраши с
Ордена на златното руно. Европейското обществено мнение също е в полза на
Русия и на балканските християни. В този ред на мисли Руско-турската война
от 1877/1878 г. е втората война, след Американската гражданска, предизвикана до голяма степен от общественото мнение. В резултат на тези фактори
Австро-Унгария, Германия, Италия и Франция посрещат спокойно обявяването на Руско-турската война на 24 април 1877 г.
На фона на тази действително блестяща дипломатическа офанзива руското държавно ръководство допуска груба грешка, която рязко влошава нейните позиции при следвоенното уреждане на границите. За какво става дума?
В българската и руската историография се поставя акцентът върху неспазването на руския ангажимент да не се създава голяма балканска славянска
държава, но се пропуска второто, също толкова важно, ако не и по-приятно
за Виена задължение дунавската монархия да получи Босна и Херцеговина
като компенсация за съвместната политика и „благосклонния“ неутралитет
към тази „предизвестена война“. На прага на окончателните победи, на 27
ноември/9 декември 1877 г. в писмо до кайзер Франц Йозеф, императорът
Александър II дава да се разбере как си представя бъдещето на Балканския
полуостров след войната. Идентично писмо е изпратено и на германския кайзер Вилхелм I. Както пише Курт Шлинтнер, руският цар показва на Франц
Йозеф, че в проекта за мир няма да бъдат сбъднати очакванията на Виена според споразуменията в Райхщад и Будапеща. По такъв начин жизнените интереси на Австро-Унгария като велика сила били поставени на карта. Всъщност
руският проект за мир представлява пълно фиаско на политиката на граф Андраши за сътрудничество с Русия, защото безцеремонно не обръща внимание
на предварителните споразумения в Райхщад и Будапеща4. Междувременно
на 10 декември 1877 г. Осман паша се предава със своята армия в Плевен,
руското командване започва да се готви за зимното преминаване на Балкана и
на 4 януари 1878 г. руските войски освобождават София. Всичко това консолидира руското решение да не се съобразява с предварителните ангажименти.
В отговор на писмото на руския цар, на 8 януари 1878 г. кайзер Франц Йозеф
изпраща свое писмо, което се характеризира с опониране на руските претенции. На 15 януари 1878 г. Коронният съвет във Виена преценява, че едно неSchlintner, K. Die Reichsratsdelegation Oesterreichs und die Aussenpolitik von 1867
bis 1878/79. Wien, 1950, Diss., 161–162; Palotás, E. Machtpolitik und Wirtschaftsinteressen,
16–17.
4
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забавно влизане във война е прибързано, като признава в заключение, че сега
вече заемането на Босна и Херцеговина е единствена възможност за запазване
интересите на монархията и на всяка цена следва да направи възможното,
дори с допускане на крайни рискове.
Следват Одринското примирие и Санстефанският мирен договор от 3
март 1878 г. В последния руските интереси са бетонирани, предвижда се създаване на голяма българска държава, чл. 14 на договора демонстративно не
фиксира преминаване на тези провинции към Австро-Унгария, а предвижда
реформи. След това можело да се мисли тези евентуални реформи да преминават към някаква степен на автономизация. В Одринското примирие е заложено раздробяване на Европейска Турция и нейното отделяне от азиатската
част, а Санстефанският мирен договор чрез възстановяването на българската
държава разделя Османската империя на две части5. Освен това руската дипломация „пропусна“ ангажимента си и възможността в Будапещенската конвенция при разпадане на Османската империя да създаде албанска държава.
Въпреки дейността на отделни руски дипломати, Русия се отнася резервирано
и колебливо към такъв вариант поради няколко причини. Те са италианските
и австро-унгарските интереси в Албания, наличието на големи региони със
смесено славянско и албанско население, както и евентуалната възможност
бъдеща албанска държава да стане оръдие в австро-унгарските планове на
Балканите. Затова при приключване на войната с Турция Русия не обръща
много внимание на споразуменията с Австро-Унгария и диктува условията за
мира в Сан Стефано според своите интереси6. Цялостната виенска политика
по албанския въпрос до Първата световна война свидетелства, че опасенията
на Санкт Петербург са били основателни.
През войната Великобритания се показва готова да открие своята антируска враждебност и не се страхува да се върне към открити заплахи, въпреки
че практически блъфира с тях. Разбира се, след тежката война Русия не иска
да подновява военните спорове, а да запази своите изгоди от прелиминарния
договор. За да постигне тези цели, тя активира своите усилия за съвместна
работа с партньорите от Съюза на тримата императори, за да може чрез разбирателство с Виена да изолира Лондон. Последното още повече откроява абсурда на решението на Русия да отклони предаването на Босна и Херцеговина
на дунавската монархия.
Австро-унгарското държавно ръководство и дипломация се оказват на
кръстопът и в продължение на седмици не успяват да преценят дали с оглед
интересите на монархията биха могли да поемат рисковете на една война с
Русия. Разногласия се проявяват и във военните кръгове на империята. ГенеIbidem.
Мартиновић, С. Русија и Балкан. Са посебним освртом на Албанско питање.
Београд, 2014, с. 37 (Martinovich, S. Rusiјa i Balkan. Sa posebnim osvrtom na Albansko
pitaye, Beograd, 2014, s. 37).
5
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ралите настояват за окупация на Сърбия, Босна и Херцеговина, докато граф
Д. Андраши се обявява за стриктно спазване на договореностите. По време на
заседанието на съвместния министерат на 24 февруари 1878 г. се решава, че
Андраши трябва да се откаже от военна намеса като възможно средство поради липсваща съгласуваност с меродавните силови фактори. За постигане на
австро-унгарските цели се препоръчват дипломатическите средства. През последните дни на февруари 1878 г. във Виена се провежда съвещание на граф
Андраши с дипломатическите представители на Русия и Германия – Новиков
и Щолберг. Австро-унгарският външен министър нарича „абсурдна“ руската
теза за автономна и обединена България под руска окупация за сравнително
дълго време, и лансира свой проект. Той предвижда независима България до
Стара планина, „независима гръцка област“ на юг от Балкана, руска окупация
за срок от 6 месеца и съгласие с връщането на Бесарабия на Русия. Андраши
обаче, подтикван от Бисмарк, не се отказва от възможен компромис между
Санкт Петербург и Виена.
На 19 февруари 1878 г. в реч пред Райхстага Бисмарк предлага на Европа ролята си на „честен посредник“, а след това придвижва старата си идея за
подялбата на Балканите на сфери на влияние между Австро-Унгария и Русия.
Освен това канцлерът намеква пред австрийците, че могат да получат и Сърбия, като не се интересуват много от българските граници. На 7 март 1878 г.
Андраши предлага на силите преразглеждане на Санстефанския договор на
конференция на великите държави. За тази цел Австро-Унгария експлоатира
и възраженията на Белград, който не е доволен, че окупирани от сръбските
войски региони трябва да минат към новата българска държава. Според Белград създаването на Санстефанска България и явните претенции на Дуалистичната монархия за Босна, Херцеговина и Новопазарския санджак представляват смърт за сръбските планове за териториално разширение. Елитите на
балканските страни смятали, че на балканските простори можела да издържи
само силна и велика национална държава. Проектираната Велика България
автоматично превръщала Сърбия във второразрядна държава. Сан Стефано
бил точката, след която Сърбия се ориентирала към Австро-Унгария7.
През март 1878 г. в реч пред делегациите Андраши декларира, че ще
защитава интересите на Австро-Унгария във всички посоки, включително
и в икономическите периметри. Също в началото на март отговарящият за
търговските дела във виенското Министерство на външните работи барон
Самарџић, М. Дефинисање стратешких циљева Аустро-угорске на Балкану
у пролеђе 1878 и питање територијалног проширења Србије. – В: Империи, граници,
политики (XIX – началото на ХХ век). Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2016, с. 149 (Samardzhich, M. Definisanye strateshkih tsilyeva Austrougorske na Balkanu u proleche 1878 i pitanye teritoriјalnog proshireyaa Srbiјe. – V: Imperii, granitsi, politiki (XIX – nachaloto na XX vek). Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment
Ohridski“, Sofiya, 2016, s. 149).
7

108

Радослав Мишев

Швегел разговаря с руския посланик Новиков, а в края на месеца граф Н.
Игнатиев се среща с Андраши и кайзер Франц Йозеф във Виена. По време
на мисията си в Европа граф Н. Игнатиев трябвало да се опита да попречи на
открояващата се вече комбинация между Великобритания и Австро-Унгария.
Тъй като Германският райх демонстрира приятелство и подкрепа за Русия,
руският пратеник трябвало да преговаря и да избере вариант на споразумение
на Санкт Петербург с Виена или Лондон. И на двете срещи, Швегел – Новиков и граф Игнатиев с кайзер Франц Йозеф и Андраши, Австро-Унгария
не възразява срещу промяната на териториалното статукво на Балканите, тъй
като само така би могла да се добере до желаните Босна и Херцеговина. Това
е спецификата в подхода на Виена в сравнение с политиката на Лондон.
В последна сметка, под въздействието и на съветите на Бисмарк, Андраши предлага компромис. Той предвижда създаване на българска държава
от двете страни на Стара планина с ограничен излаз на Бяло море западно
от р. Струма. България обаче е териториално ощетена в източно и западно
направление. Също така Андраши предлага формиране на автономна Македония с главен град Солун под османско върховенство. На Итнатиев не се
харесва последното предложение поради традиционният руски страх, че тази
област ще изпадне под австро-унгарско влияние. Руският пратеник е недоволен и от австро-унгарското желание руската окупация в България да продължи само 6 месеца, в размер на 20 000 войници и офицери, и прекъсва
преговорите8. Всъщност Андраши предлага по-голяма българска държава до
р. Вардар на запад и Бяло море на юг, но енергично възразява срещу териториални отстъпки за Сърбия и Черна гора. Руската дипломация не приема
това австро-унгарско предложение и се преориентира да преговаря с другия
си опонент – Великобритания. В Лондон били по-отзивчиви към руската загриженост за исканията на Сърбия и Черна гора, но крайно негативни към
размерите на проектираната българска държава. На 30 май 1878 г. в Лондон се
подписва споразумение между Русия и Великобритания, с което практически
се предрешава съдбата на Санстефанския договор и за Берлинския конгрес
остава само да се доуточнят подробностите9.
Лалков, М. България в балканската политика на Австро-Унгария 1878 –
1903, 65–66 (Lalkov, M. Balgariya v balkanskata politika na Avstro-Ungariya 1878 1903, 65–66).
При описанието на тези разговори М. Лалков твърди, че австро-унгарският
проект за възстановена българска държава е „благоприятно просветление“ за съдбата
на българите, но териториално я осакатявал на изток и запад. Почти цяла Одринска
Тракия се откъсвала от българските предели, а в евентуална автономна Македония
българското население щяло да бъде разпокъсано и денационализирано. Освен това
щял да се установи австро-унгарски икономически и политически приоритет по долината на р. Вардар. Като цяло Лалков не разглежда по-задълбочено проекта и го
възприема като неблагоприятен за българската национална кауза.
9
Косев, К. България и княз Бисмарк. Създателят на модерна Германия.
Издателство „Захарий Стоянов“, София, 2013, с. 178 (Kosev, K. Balgariya i knyaz
8
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Този епизод в руско-австрийските преговори илюстрира пропастта
между интересите на великите държави и малките народи. Безспорно, австроунгарският териториален вариант за България не е идеален съобразно българския национален интерес, но е много по-изгоден за българите от решенията
на Берлинския конгрес. Независимо от това какви биха били окончателните
резултати от предстоящия Берлински конгрес, продължаващо сътрудничество
между Виена, Санкт Петербург и Берлин, както и действията на Русия и Австро-Унгария ан блок на Берлинския конгрес, подкрепяни от Германия, щеше
да осигури по-благоприятен териториален периметър на възстановената българска държава. Защо Русия се отклонява от „съюзника“ Австро-Унгария и
тръгва към най-упорития си противник по Източния въпрос и Средна Азия –
Великобритания? Явно тук се пресрещат двете посоки на руските интереси –
на Балканите и глобалните интереси в Европа, т.е. на преден план излизат
геополитическите съображения. Русия не приема предложението на Бисмарк
за съюз в „огън и вода“, тъй като трябва да се съгласи с „картбланш“ на Германия срещу Франция. Затова неумолимите глобални интереси обричат на
неуспех Санстефанска България. Но нали териториалният български проект
на Андраши предвижда излаз на Бяло море, което така страстно се желаело от
руските стратези, и практически поставя териториална бариера пред „дранг
нах остен“ в периметъра на Балканите. Досега българската историография
не е коментирала проекта на Андраши като изгоден за българската кауза, а
той обективно е такъв. Интересът към Западните Балкани и тлеещото съперничество с Виена, зачитането на известни интереси на Сърбия и Черна гора
и общоевропейската геополитика мотивират втората съществена грешка на
руската дипломация, но грешка от гледна точка на българския интерес. Допълнителни изследвания за тези преговори, включително и с по-съществена
териториална конкретика, демографски и геополитически анализи ще осветят
по-пълно този любопитен епизод от австро-руските отношения.
В специален меморандум до Андраши известният експерт по балканските въпроси на Генералния щаб Г. Тьомел лансира готова програма. Тя
предвижда интегриране на Босна към империята, редуциране на сръбските
и черногорските граници чрез ректификации, изтегляне назад на българската
западна граница и укрепване на албанските и гръцките елементи срещу усилването на славянската тенденция. По такъв начин Андраши работи за редуциране на руското влияние, като започва интензивна обмяна на мнения с Лондон, и в последна сметка търси подкрепата на британския външен министър
Солсбъри. Естествено, тук той намира отзивчивост. Така на 6 юни 1878 г. се
стига до споразумението между Великобритания и Австро-Унгария. Според
него границите на автономната държава България не трябва да бъдат на юг от
гребена на Балкана и на запад да не са след р. Морава. Също така руската окуBismark. Sazdatelyat na moderna Germaniya. Izdatelstvo „Zahariy Stoyanov“, Sofiya,
2013, s. 178).
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пация на България да не превишава 6 месеца10. Предвиденото от Санстефанския прелиминарен мир отхвърляне на ангажиментите към Виена, налагането
на руското доминиране в този регион и усилването на руските позиции в Проливите стимулират Австро-Унгария да изостави „безусловния“ неутралитет.
Австрийският историк Адолф Х. Хобел пише, че Санстефанският мирен
договор е едно недвусмислено накърняване на споменатите руски ангажименти, от което веднага се възползва Великобритания. Практически още в началото на военните действия британският кабинет предлага на австро-унгарското правителство изработване на съвместно становище, ако на Балканския
полуостров настъпят промени, които застрашават интересите на двете страни. Британската дипломация категорично се опитва да формира антируски
офанзивен или дефанзивен съюз. Граф Андраши обаче се отнася изключително резервирано към тези предложения и инструктира своя посланик в Лондон
Бойст да ги отклони. Андраши се мотивирал с обстоятелството, че подобни
австро-британски споразумения противоречат на Будапещенската конвенция,
на която той силно държал. След дълги преговори се стига до размяна на ноти
между Австро-Унгария и Великобритания на базата на пунктове извън Райхщадското споразумение и Будапещенската конвенция. В нотите се уточнява,
че двете сили ще отговорят на евентуално руско нарушение с взаимно разбирателство и съгласуване. Великобритания се опитва да получи информация за
австро-руските споразумения, като разбере техните конкретни измерения, и
провокативно предлага на Виена при повторно влизане на Сърбия във война
с Османската империя окупация на Сръбското кралство. След подписването
на Санстефанския мир Великобритания с още по-голяма сила и настойчивост
притиска Австро-Унгария за активна намеса в събитията. Андраши обаче
продължава да се държи сдържано, въпреки нарушаването на руските ангажименти. Едва на 6 юни 1878 г. чрез споменатото вече споразумение с Лондон
граф Андраши си осигурява британската подкрепа на Берлинския конгрес относно австро-унгарските претенции към Босна и Херцеговина, ограничаване
на българската територия и др.11
Ректорът на Виенския университет Ханс Юберсбергер също обръща
внимание на руското нарушение на споразуменията в Райхщад и Будапеща,
както и „страхливото“ пазене в тайна на тези споразумения от руската дипломация и държавни институции12. Неслучайно на Берлинския конгрес княз
Горчаков щедро предоставя възможности за интензивна дейност на граф ШуPalotás, E. Machtpolitik und Wirtschaftsinteressen, S. 17.
Hobel, A. N. Die k. u. k. Gesandschaft (Botinschaft) in St. Petersburg und die Beziehungen zwischen Oesterreich-Ungarn und Russland in der Zeitzwischen dem Vorfrieden
von Nikolsburg und dem Ende des Berliner Kongresses (1866 – 1878). Wien, 1981, Diss.,
Teil I, S. 767.
12
Uebersberger, H. Österreich zwischen Russland und Serbien. Zur südslawischen
Frage und der Entstehung des Ersten Weltkrieges. Köln – Graz, 1958, S. 6.
10
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валов, а при влошаването на отношенията в рамките на Съюза на тримата
императори и неговото разпадане през 1879 г. Бисмарк заплашва да разкрие
истината за тези споразумения. Тогава руското общество не е запознато с тях.
Естествено, дипломатическата коректност на германския канцлер го възпира
от подобно действие. Унгарският историк на балканската политика на Австро-Унгария Емил Палоташ също обръща сериозно внимание на руския отказ
да изпълнява ангажиментите си от Райхщад и Будапеща като важен фактор за
последвалото влошаване на отношенията между двете страни.
Смятам, че тоталното отхвърляне на руските ангажименти към Австро-Унгария е най-съществената грешка на Санкт Петербург. Българската и
руската историография коментират неспазването на обещанието да не се създава голяма славянска държава на Балканите, и не се обръща внимание на
второто, не по-малко важно ангажиране Босна и Херцеговина да преминат
към дуалистичната монархия. Може да се каже, че по такъв начин Русия сама
торпилира създадения от нея дипломатически комфорт чрез Съюза на тримата императори и споразуменията с Хабсбургската държава, и като последица
усложни своята дейност на Берлинския конгрес. Евентуален диференциран
подход – Санстефански договор плюс твърдо зачитане на ангажимента за Босна и Херцеговина, вероятно щеше да улесни руските позиции на Берлинския
конгрес, защото така нямаше да се втвърди виенската позиция и можеше да
се предотврати австро-британското сближение. Това погрешно руско решение затрудни и опитите на Бисмарк да укрепва австро-руското така трудно
постигнато сътрудничество. Вероятно на дуалистичната монархия, както и
на всяка друга държава, щеше много да ù хареса териториалната придобивка. Разбира се, нямаше да се реализира идеята за Санстефанска България, но
може би Княжество България и Източна Румелия щяха да бъдат с по-големи територии. Тук например искам да напомня, че едно от предложенията
на граф Андраши предвижда и възстановената българска държава да бъде
до р. Вардар, но руската дипломация се противопоставя поради други свои
съображения. Грешката на Санкт Петербург се вижда и от факта, че и без
това в навечерието и по време на Берлинския конгрес Русия беше принудена да приеме Босна и Херцеговина да бъдат предадени под австро-унгарско
управление. Дори Виена получава нещо повече: правото да държи войски в
Новопазарския санджак. На евентуалния довод, че така Русия като ментор
на славянството щяла да предаде тази кауза, може да се припомни, че въпросът за анексията на Босна и Херцеговина от Австро-Унгария се обсъжда при
постигането на австро-руското споразумение за статуквото от 1897 г., а през
1908 г. руската дипломация се съгласява с тяхната анексия от дуалистичната
монархия. Ако погледнем още по-назад, при съюза между Екатерина Велика
и Йозеф II двете провинции са поставени в периметъра на австрийските завоевания. Независимо от славянофилските настроения в Русия практически
Босна и Херцеговина играят ролята на разменна монета в отношенията между
Санкт Петербург и Виена.
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Събитията неумолимо следват своя ход. На Берлинския конгрес Австро-Унгария получава мандат да управлява временно Босна и Херцеговина,
но без фиксиран срок. Османската империя напразно ще се опитва в тежки
преговори с Австро-Унгария да определи такъв краен срок. Завръщайки се от
Берлинския конгрес във Виена, граф Андраши със задоволство ще докладва
на императора с фразата „Ваше Величество, вратите към Солун са отворени“.
Русия успява да отхвърли съществената част на Парижкия мир от 1856 г. и
да възстанови своето влияние по Източния въпрос и в Югоизточна Европа.
Ограничителните за Русия клаузи в Черно море са ревизирани още на Лондонската конференция от 1871 г., Руската империя си връща Бесарабия и по
такъв начин река Дунав и Черно море отново стават пълноценни географски
маркери на руската балканска политика. От друга страна, чрез излаза на Румъния на Черно море се създава бариера между руските владения и новото
Българско княжество, като последното е васално на Османската империя. Фактът, че Русия нанася съкрушително поражение на Османската империя и че
мирът е продиктуван в Сан Стефано до османската столица, не може да не
се вземе предвид, и европейските велики сили са принудени да преглътнат
руското влияние във възстановената българска държава. Същевременно възстановената българска държава е ограничена между р. Дунав и Стара планина
и Софийската област. Геополитически последното е балансирано с управлението на Босна и Херцеговина от Австро-Унгария и полученото чрез рекет
управление на о. Кипър от Великобритания13. Естествено е Русия да недоволства от окончателните резултати, тъй като не реализира програмата максимум, но и постигнатото не е никак малко на фона на резултатите от Кримската
война. Възниква въпросът как Русия ще се възползва от получените отлични
предпоставки за следващите си инициативи на Балканите. По-нататъшното
развитие на събитията на Балканите ще покаже, че ситуацията вече е друга.
След Берлинския конгрес събитията поемат в друга посока. Въпреки
перипетиите на конгреса, както пише и самият Бисмарк, Русия получава големи изгоди. Освен това Австро-Унгария чрез Съюза на тримата императори
и споразуменията с Русия също има своята роля, макар и странична, за освобождението на България. След войната обаче нещата се променят. Западните
сили са силно обезпокоени от усилването на руските позиции на Балканите. Затова по-нататък, въпреки взаимните си противоречия, те почти винаги
действат анблок срещу руските инициативи в този регион. Върхът на тази
Първев, И. Природни граници или граници на природата. Географският фактор в балканската политика на Виена и Санкт Петербург (1804 – 1878). – В: Империи, граници, политики (XIX – началото на ХХ век). Университетско издателство „Св.
Климент Охридски“, София, 2016, 136–137 (Parvev, I. Prirodni granitsi ili granitsi na
prirodata. Geografskiyat faktor v balkanskata politika na Viena i Sankt Peterburg (1804 –
1878). – V: Imperii, granitsi, politiki (XIX – nachaloto na XX vek). Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski“, Sofiya, 2016, 136–137).
13
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политика е Средиземноморската Антанта през 1887 г. Съюзът на тримата императори изчерпва своята полезна роля за Русия, но това не беше навреме
осъзнато от руските държавници. Под влияние на такива известни дипломати като Бисмарк, Калноки и др. Русия беше до голяма степен изтласкана от
Сърбия, Румъния и България. В Санкт Петербург не осъзнават, че затъват в
тресавището на Съюза на тримата императори и допускат важни грешки, особено през българската криза от 1885 – 1887. Годината 1887 е последна за Съюза на тримата императори, Австро-Унгария доминира в България, Румъния
и усилва позициите си в Гърция, а Русия се утвърждава в Белград и Цетине.
До началото на поредната Източна криза от 1894 – 1898 г. руската доминация
на Балканите отстъпва пред австро-унгарските възможности. При поредната
Източна криза от 1894 – 1898 г. отново се експериментира австро-руското сътрудничество чрез постигнатото през 1897 г. и потвърдено през 1898 г. споразумение за статуквото на Балканите. То продължава до Босненската криза от
1908 – 1909 г., когато двете държави отново се сблъскват на Балканите, а Босна и Херцеговина отново са разменна монета. Скоро идва фаталната 1914 г.,
когато чрез атентата в Сараево Босна отново изплува в периметъра на европейската политика, а Австро-Унгария и Русия се срещат в смъртоносен двубой през Голямата война от 1914 – 1918 г. В заключение усилията на Виена и
Санкт Петербург като сили с приоритети на Балканския полуостров да станат
доминанти за сметка за другия завършват с неуспех. Австро-Унгария изчезва
като държавен субект в Европа, а в края на Първата световна война Русия се
трансформира в друг тип държава.

***
В изложената дотук статия авторът застъпва следните основни тези:
1. С отказа си в Санстефанския договор да изпълни ангажимента си
Босна и Херцеговина да бъдат присъединени към Австро-Унгария, Русия допуска сериозна дипломатическа грешка. По такъв начин тя разруши дипломатическия си комфорт, създаден от Съюза на тримата императори, и допълнително формира условия за австро-британска съгласуваност в навечерието и по
време на Берлинския конгрес. Евентуално спазване на ангажимента би довело
до по-близки и ефективни съвместни действия на Виена и Санкт Петербург,
подкрепяни от Германия, на конгреса в Берлин. Разбира се, Санстефанският
мирен договор щеше да бъде ревизиран в някаква степен, но вероятно възстановената българска държава щеше да бъде с по-голяма територия. Развитието
на събитията показва, че и без това западните сили не само наложиха предаването на Босна и Херцеговина под австро-унгарско управление, но и допуснаха нейно военно присъствие в Новопазарския санджак.
2. Проектът на граф Андраши за възстановена българска държава, предложен на граф Игнатиев през март 1878 г., е много по-изгоден за българския
национален интерес, отколкото известните решения на Берлинския договор.

114

Радослав Мишев

Австро-унгарският проект предвижда българска държава от двете страни на
Балкана, излаз на Бяло море западно от р. Струма и р. Вардар за западна граница, създаване на автономна Македония. Практически идеята на Андраши
се доближава до контурите на Санстефанска България, което е учудващо,
защото този проект поставя териториална бариера пред австро-унгарския
стремеж към Ориента. За автономия на Македония българското националноосвободително движение няколко десетилетия води кървави борби. За съжаление, в случая българските национални искания се различават от глобалните
европейски, и в частност балкански интереси на Русия, и граф Игнатиев отклонява виенското предложение, като приема много по-неблагоприятните за
българите британски условия. В исторически план предложението на граф
Андраши за голяма българска държава и автономия на Македония е изключително интересно. Чрез него като че ли Виена се „хлъзга“ към приемане
на знаменитата идея на Бисмарк за разпределение на Балканите на сфери на
влияние между Русия и Австро-Унгария. То удовлетворява в голяма степен
българския национален интерес, но не е приемливо за глобалните цели на
руската политика.
3. В политиките на Австро-Унгария и Русия по време на войната от
1877/1878 г. видимо се открояват два вида цели – балкански и общоевропейски (глобални), с уговорката, че балканската политика е основното съдържание на външната политика на дуалистичната монархия. Подобно на АвстроУнгария, Русия се опитва да реализира сложен конгломерат от цели – голяма
българска държава, значителни придобивки за Сърбия и Черна гора, неизпълнение на ангажимента си за Босна и Херцеговина и лишаване на дуалистичната монархия от придобивки и др. Това показва, че руската дипломация е надценила военните успехи и своите международни възможности. В конкретен
план обаче двете империи постигат целите си. Австро-Унгария получава мандат временно да управлява Босна и Херцеговина, но на практика завладява
двете провинции с трайна цел. С предоставеното допълнително право да държи гарнизони в Новопазарския санджак Виена дори получава бонус, който
надвишава нейните предварителни очаквания. Русия също реализира своите
имперски конкретни цели – териториални придобивки, активни позиции по
Източния въпрос, елиминиране на ограничителните клаузи на Парижкия мир
от 1856 г., влияние в България и Източна Румелия и др. Относно външнополитическата програма максимум обаче Руската империя не успява да прокара
създаване на голяма българска държава като предпоставка за бъдеща мащабна
политика на Санкт Петербург на Балканите. Като цяло чрез войната Русия
реализира набелязаните цели и си осигури условия за по-нататъшна активност на Балканите. Независимо от бъдещите неудачи в България и различни
колебания никой вече не можеше да оспори сериозно реалното присъствие на
Русия на Балканите и по Източния въпрос до Първата световна война, както
например става вследствие на Кримската война. В това се изразява най-важната позитивна за нея последица от успешната Руско-турска война.
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БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ (1912 – 1913)
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА МИНИСТЪР ПЕТЪР АБРАШЕВ
Росица Ангелова
THE BALKAN WARS (1912 – 1913) FROM THE POINT
OF VIEW OF MINISTER PETAR ABRASHEV
Rositsa Angelova
The article presents the coalition government of the People’s and Progressive-Liberal Party (1911 – 1913) and the Balkan Wars (1912 – 1913) through the eyes of Peter
Abrashev (1866 – 1930). During this period Abrashev was a Minister of Justice and one
of the Progressive-Liberal Party’s authorities. He shared his impressions in a diary. The
diary presents a diverse picture of what happened during the Balkan Wars. It is evidence
that during the mentioned period there is no synchronization between military forces, ministers, the monarch, and that the coalition model, at least for the Bulgarian conditions, has
degraded and does not contribute to the observance of constitutional norms and bourgeois
democracy. At all levels of power positions taken through family ties are spread, protection
of narrow party interests, personal gain. Only the Bulgarian soldier, who contributed to his
heroism and his dedication to the victories of the Bulgarian army, remained at the top level.
Victories are won by politicians, diplomats and statesmen at the diplomatic tables.

Сто година са много, но и малко да се представи времето и лицата на
Балканските войни. Предварителна подготовка, договори, дипломация, военачалници, планове за водене на войната, подвизи, много жертви и ранени.
Интересен поглед и описание дава дневникът на видния юрист, общественик,
държавник и министър в изключително динамичния период на българската
история – този на Балканските войни – Петър Абрашев.
Петър Пенчев Абрашев е роден на 23 март 1866 г. в балканското градче Котел. През 1887 г. завършва гимназия в град Николаев (днес в Украйна),
след което учи право в Новорусийския университет в Одеса (1887 – 1890).1
Дипломира се в Женева (1891). През следващите години работи като съдия
в Разград, Варна, Русе и София (1891 – 1895), а от 1895 г. е адвокат в София.
Ангелова, Р. Българи, възпитаници на Новорусийския императорски университет. – Епископ-Константинови четения. Т. 17. Шумен, 2011, 59–70 (Angelova, R.
Balgari, vazpitanitsi na Novorusiyskiya imperatorski universitet. – Episkop-Konstantinovi
cheteniya. T. 17. Shumen, 2011, 59–70.).
1
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В началото на ХХ век П. Абрашев е сред авторитетите на Прогресивнолибералната партия.2 Това не е случайно, тъй като Абрашев е последователен във възгледите си за спазване на буржоазнодемократичния ред и конституционните порядки, а във външнополитически план – на искрено и трайно
приятелство с Русия. Той се включва в правителствата с участие на ПЛП през
1902 – 1903 и 1911 – 1913 г.3 По време на управлението на земеделския лидер
Александър Стамболийски Абрашев е осъден от Държавния съд за участието
си в правителството, започнало Междусъюзническата война, и остава в затвора около година (1923 – 1924).
Петър Абрашев е депутат в V велико народно събрание (1911) и ХV
ОНС.4
В продължение на дълги години П. Абрашев е хоноруван доцент (1901 –
1925), а след това редовен професор и ръководител на Катедрата по гражданско съдопроизводство (1925 – 1930) в Софийския университет. Той преподава
и в Свободния университет за политически и стопански науки (1921 – 1930).5
През 1922 г. става дописен член на Българската академия на науките.
Умира на 17 юни 1930 г. в София.6

***
На 5 октомври 1912 г. с манифест на цар Фердинанд7, издаден в Стара
Загора, войната срещу Османската империя започва.8 Още сутринта камбаНиколова, В. Изборът на политика. Д-р Стоян Данев и лидерството в Прогресивнолибералната партия (1894 – 1899). – В: Шуменци – строители на съвременна
България. Шумен, 2004, с. 154 (Nikolova, V. Izborat na politika. D-r Stoyan Danev i
liderstvoto v Progresivnoliberalnata partiya (1894 – 1899). – V: Shumentsi – stroiteli na
savremenna Balgariya. Shumen, 2004, s. 154).
3
Той е министър на търговията и земеделието в първите три кабинета на д-р
Стоян Данев (1902 – 1903) и министър на правосъдието в кабинета на Иван Евстр.
Гешов (1911 – 1913) и четвъртия кабинет на Стоян Данев (1913).
4
Цураков, А. Правителствата на България 1879 – 2001. София, 2001, с. 91
(Tsurakov, A. Pravitelstvata na Balgariya 1879 – 2001. Sofiya, 2001, s. 91).
5
Автор на „Южнославянският пансион на Т. Н. Минков в Николаев. Спомени“
(1909); „Гражданско съдопроизводство. Лекции“ (в три тома; 1910 – 1918); „Охранително съдопроизводство“ (1927).
6
Трето българско царство 1879 – 1946. Историческа енциклопедия. София, 2003,
с. 21 (Treto balgarsko tsarstvo 1879 – 1946. Istoricheska entsiklopediya. Sofiya, 2003, s. 21).
7
ЦДА, ф. 284К, оп. 1, а.е. 2819 а, л. 1–2. – http://www.archives.government.bg/445;
Кишкилова, П. Балканските войни по страниците на българския печат 1912 – 1913.
Сборник материали. София, 1999, с. 41 (Kishkilova, P. Balkanskite voini po stranitsite
na balgarskiya pechat 1912 – 1913. Sbornik materiali. Sofiya, 1999, s. 41).
8
Пешев, П. Историческите събития и деятели от навечерието на освобождението ни до днес с бележки за живота ми. София, 1993, с. 386 ; Pадев, С. От
триумф към трагедия. София, 2003, с. 18 (Peshev, P. Istoricheskite sabitiya i deyateli ot
2
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ните на всички църкви призовават българите на усърдна молитва за успеха
на оръжието. Столицата, както и всички градове имат празничен вид, а пред
разлепения манифест – тълпи от народ. Царицата и пълномощните министри
на Сърбия и Гърция са сърдечно акламирани. Веднага след това Министерският съвет, начело с лидера на Народната партия Иван Евстратиев Гешов,
заседава. Става ясно, че още в деня на започване на военните действия министър Абрашев ще запише: „… Прави впечатление, че военният министър (ген.
Никифор Никифоров – бел. моя) няма никакви известия от театра на войната.
Игнорират го. Игнориран е в действителност и М-ският съвет. Той е потребен
само да отпуща кредити и да носи отговорности…“9 Ден по-късно ще добави:
„От бойното поле няма известия, т.е. нямат известия министрите. Вестниците
имат такива. … Върви кажи, че не сме опереточни министри!“10
Първите дни на военния конфликт са изпълнени с впечатляващи новини за победи на българските войски на Тракийския фронт. На дневен ред идва
въпросът за уреждането на гражданската част в завладените земи, а това довежда до размествания по отделните ведомства. Абрашев, както и останалите
министри са единодушни, че акцентът трябва да се сложи върху културната
работа, за да може населението да се осъзнае като българско, да се привърже
към България и да я обикне като държава. Важното обаче според правосъдния
министър е „с установяването на гражданско управление, да не се увличаме
от миража да правим българи тия, които може би не са българи, а да дадем на
населението да почувства, че новото управление носи ред и безопасност за
лицата и за имота им“.11
Настъплението на българската армия в Източна Тракия започва сутринта на 5 октомври 1912 г., след кратка артилерийска подготовка. Изненаданите
турски прикриващи части не удържат на натиска на българския пръв ешалон
и отстъпват. Още в първите големи сражения, които се водят на линията Одрин-Лозенград, българската армия постига забележителни успехи. Тя разбива
турците при селата Селиолу, Ескиполос, Гечкенли, Петра и ги обръща в паническо бягство. Без бой пада силната крепост Лозенград, превзета от внезапно
нахлулата Трета армия на ген.-лейт. Радко Димитриев, за която турското командване въобще не подозира. Обсадена е Одринската крепост.12
navecherieto na osvobozhdenieto ni do dnes s belezhki za zhivota mi. Sofiya, 1993, s. 386;
Radev, S. Ot triumf kam tragediya. Sofiya, 2003, s. 18).
9
Абрашев, П. Дневник. София, 1995, 79–80 (Abrashev, P. Dnevnik. Sofiya,1995,
79–80).
10
Абрашев, П. Дневник, с. 80 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 80).
11
Абрашев, П. Дневник, с. 93 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 93).
12
Гешов, Ив. Евстр. Лична кореспонденция. София, 1994, с. 240; Балканската
война през погледа на един французин. Сборник документи. София, 1977, с. 98; Кишкилова, П. Балканските войни, 44–45 (Geshov, Iv. Evstr. Lichna korespondentsiya. Sofiya., 1994, s. 240; Balkanskata voyna prez pogleda na edin frantsuzin. Sbornik dokumenti.
Sofiya, 1977, s. 98; Kishkilova, P. Balkanskite voyni, 44–45).
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Българската армия носи победа след победа. Пада линията ЛюлебургазБунархисар.13 Навсякъде в страната „общо ликуване“, „вали есенен дъждец,
но на душата е светло, настроението силно приповдигнато“.14
Това не променя тъжните констатации на министър Абрашев. Според
него „за голямо съжаление, М-ския съвет не е на висотата си. Генералният
щаб си е присвоил, кажи-речи, всички власти. Военният министър нарежда
наборът от 1913 год. да се събере на определена дата, щабът я изменява. Генералният щаб освобождава взети под знамената лица, въпреки това
че по
закона такова право има само М-ския съвет. Генералният щаб заповядва да се
развъоръжи турското население, без за това даже да се известие М-ския съвет. А колко се отнася до хода на военните действия, сведенията се дават нам
като милостиня. Затова се говори в М-ския съвет. Но г. Гешов, както изглежда,
няма желание да се залавя да оправя „гърбицата“ на никого.“15
Радостни са всички, че българските войски влизат в Солун, начело с
князете Кирил и Борис, но министрите са „загрижени и опечалени от това, че
гърците са влезли в Солун като в изоставена къща“. 16
Мечтата вече е Цариград, затова и предложението на Кямил паша за
примирие е оценявано като неприемливо. Подобна позиция, макар и с различни отсенки, имат прогресистите в кабинета. Народняците, за разлика от тях,
са против продължаването на операцията към турската столица. Министрите
Людсканов и Абрашев подкрепят това мнение, но Франгя и Димитър Христов
поддържат позицията на цар Фердинанд и помощник-главнокомандващия
ген. Михаил Савов за продължаване на бойните действия. Според Франгя
влизането в Цариград се иска от царя и от войската, а според Д. Христов русите ще бъдат доволни да превземем Цариград, за да им го предадем, когато
го поискат.17
Правилно Светослав Живков отбелязва, че липсват механизми, чрез
които правителството може да контролира главното командване във военновременни условия. Чаталджанската операция18, завършила с неуспех, започва на 4 ноември 1912 г., без кабинетът да е информиран за това.19 Затова и
Балканската война, с. 99; Кишкилова, П. Балканските войни, с. 49 (Balkanskata voyna, s. 99; Kishkilova, P. Balkanskite voyni, s. 49).
14
Абрашев, П. Дневник, с. 87 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 87).
15
Абрашев, П. Дневник, с. 88 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 88).
16
Абрашев, П. Дневник, 112–113; 120 (Abrashev, P. Dnevnik, 112–113; 120).
17
Абрашев, П. Дневник, с. 115 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 115).
18
Абрашев, П. Дневник, 128–129 (Abrashev, P. Dnevnik, 128–129). Абрашев
споделя мнението на полковник Жостов, че не дългото време е причина за неуспеха, а
местоположението на българските войски – влажна почва, безпътица и трудностите с
продоволствията, както и холерната епидемия. – Абрашев, П. Дневник, с. 145 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 145).
19
Живков, Св. Прогресивнолибералната партия в България: С Русия политика не правим!. София, 2014, с. 316; Абрашев, П. Дневник, с. 142 (Zhivkov, Sv.
13
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Абрашев ще напише: „Примирието, което се ражда на Чаталджа, не ни топли.
Защото в действителност от преговорите на Чаталджа не ще се роди примирие, а едно преустановяване на военните действия по силата на формалната
необходимост да бездействаме. Ние сме не само изморени и отслабнали, но и
болни. Ще се мъчим да оздравееме и да се засилим. Но и турците ще правят
същото. Знае се, че те влекат войски от Азия. Между Чаталджа и Цариград
създават нови опорни точки. Одрин скоро и лесно няма да падне.“20
В преговорите за примирие в периода 12 – 20 ноември 1912 г.21 и на започналите на 3 декември 1912 г. в Лондон преговори за окончателен мир Данев води делегациите, което дава основание за размисъл дали шуменецът не
иска да измести премиера и външен министър Гешов.22 А как изглежда през
призмата на дневника на министър Петър Абрашев: „25 ноемврий. Според съобщението на г. Гешов, станал обмен на мнения да се изпратят в Лондон като
делегати първите министри. И Пашич, и Венизелос заявили, че ще отидат в
Лондон, ако отиде Гешов. А г. Гешов заяви пред нас, че не искал да отиде,
защото не отивали в Лондон първите министри на съюзните държави. Народняците изглеждат недоволни от това, че било желателно да се изпрати делегат
с положение да председателствува заседанието“. Ние-прогресистите-правим
вид, че не разбираме кого има предвид Маджаров като лице „с положение да
председателствува заседанията“. Сам г. Гешов не дава и най-малкия повод да
се мисли, че е засегнат от това, че Данев ще „обира лаврите“ в Лондон. Прави
му чест…“.23
Идентична е позицията и по повод желанието на д-р Ст. Данев друг
да води преговорите с Румъния в навечерието на 1913 г. Веднага министрите
натоварват народняка Димитър Яблански да съобщи на премиера Ив. Евстр.
Гешов, че Министерският съвет не приема отказа на Данев да води преговорите. А Абрашев ще добави „на дъното на всичко това се изтяга завистта, че
„Данев щял да пожъне всички лаври“.24
Под натиск на Великите сили на 9 януари 1913 г. Турция решава да отстъпи европейските си територии до линията Мидия - Енос, включително и
Одрин. Извършеният ден по-късно младотурски преврат прекратява мирните преговори и се възобновяват бойните действия.25 В дневника си Абрашев
Progresivnoliberalnata partiya v Balgariya: S Rusiya politika ne pravim! Sofiya, 2014, s.
316; Abrashev, P. Dnevnik, s. 142).
20
Абрашев, П. Дневник, с. 133 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 133).
21
Кишкилова, П. Балканските войни, с. 67 (Kishkilova, P. Balkanskite voyni, s. 67).
22
Живков, Св. Прогресивнолибералната партия, 317; Абрашев, П. Дневник,
с. 119, 151 (Zhivkov, Sv. Progresivnoliberalnata partiya, s. 317; Abrashev, P. Dnevnik,
s. 119, 151).
23
Абрашев, П. Дневник, 143–144 (Abrashev, P. Dnevnik, 143–144).
24
Абрашев, П. Дневник, с. 166 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 166).
25
Абрашев, П. Дневник, с. 180; Балканската война, с. 168 (Abrashev, P.
Dnevnik, s. 180; Balkanskata voyna, s.168).
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написва няколко реда: „12 януарий. Превратът в Турция е произвел потресно впечатление в столицата. Даже и военнолюбците като че ли са озадачени.
Общо казано, всички искат мир, но не и мир на всяка цена. Има се надежда,
че не ще се стигне до всеобща война“.26
В края на януари и началото на февруари 2013 г. българската войска
успешно отблъсква турското настъпление при Чаталджанската позиция. Осуетен е опитът за военноморски десант при Шаркьой и Булаир. Изходът на
войната се решава при Одринската крепост. Втора българска армия обаче превзема Одринската крепост и поставя нов връх в българската бойна слава и
военно изкуство.27 На 27 април 1913 г. е подписано ново примирие, а на 17
май с.г. е факт и Лондонският мирен договор. С него Турция отстъпва на държавите от Балканския съюз всички свои европейски владения отвъд МидияЕнос, с изключение на Албания.28
Освен победният марш на българската армия, място в дневника на
министър Абрашев намират и взаимоотношенията със съюзниците от Балканския съюз. Трудности има със Сърбия и Гърция относно техните непрекъснато нарастващи претенции. Според Абрашев дори сдържаният и умерен
Иван Евстр. Гешов възкликва ядосано: „Но няма ли най-сетне да има край
това непрекъснато искане все от България, която даде най-много жертви в тая
война“.29
Не бездейства и съседна Румъния.30 Още в първите месеци на войната
тя се обявява за ректификация на границата по линията от Силистра31 до Балчик.32 А Абрашев споделя: „Слабо е перото ми да може да предам цялото негодувание, с което Министерският съвет посрещна претенциите на Румъния.
Схващаме поведението на Румъния като върх на подлостта.“33 Нещо повече,
всички министри отхвърлят претенциите на Румъния и са единодушни, че
Абрашев, П. Дневник, с. 180 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 180).
Абрашев, П. Дневник, 232–236; Кишкилова, П. Балканските войни, с. 134,
138 (Abrashev, P. Dnevnik, 232–236; Kishkilova, P. Balkanskite voyni, s. 134, 138).
28
Кишкилова, П. Балканските войни, с. 170 (Kishkilova, P. Balkanskite voyni,
s. 170).
29
Абрашев, П. Дневник, с. 112; Балканската война, с. 145 (Abrashev, P.
Dnevnik, s. 112; Balkanskata voyna, s.145).
30
Балканската война, 123–126,146; Гешов, Ив. Евстр. Лична кореспонденция,
244–245 (Balkanskata voyna, 123–126,146; Geshov, Iv. Evstr. Lichna korespondentsiya,
244–245).
31
Абрашев цитира Данев, че царят изказал пред него съгласие да се отстъпи на
румъните Силистра, което прави на Министерския съвет „много тежко впечатление“. –
Абрашев, П. Дневник, с. 125 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 125).
32
Даже Австро-Унгария съветва България да отстъпи на Румъния граничната
линия от Тутракан до Балчик. – Абрашев, П. Дневник, с. 114 (Abrashev, P. Dnevnik,
s. 114).
33
Абрашев, П. Дневник, с. 100 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 100).
26
27
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„ако Румъния иска българска земя, нека нахлуе хайдушки в пределите на България, а ние, кога и да е, ще си приберем хайдушки отнетото“.34 Българските
управляващи предлагат други условия – гаранции за Добруджа, разрушаване
на укрепленията около Силистра, черковни и други права на куцовласите в
Македония и др., но те не се приемат от румънската страна.35
Не на последно място Абрашев отразява умората сред войниците, недоброто снабдяване с пушки, дрехи, обувки.36 Болестите, студът, недояждането и недоспиването започват да влияят зле на бойния дух.37 Войната взема
много жертви, не са малко и ранените.38 Въпреки трудностите, глада, болестите духът на войските не пада.39
В контекста на войната обаче не са малко и вътрешните проблеми, особено тези в правителството, както и сред членовете на управляващите партии. Историческата истина изисква обаче да отчетем факта, че коалицията като модел
и желание не е чужда на двете русофилски партии – Народната и Прогресивнолибералната. Тук ще си позволим да направим кратка ретроспекция на идеята. Още в началото на ХХ век след парламентарните избори на 17 февруари
1902 г. ПЛП търси сближение с НП. Тогава становището на народняците е, „че
не трябва и дума да става за някаква коалиция, а трябва да се прегърне идеята за
сливането на партиите.40 Според някои автори Гешов отблъсква предложението
на цанковистите за съглашение. Той не приема политиката на правителството
на д-р Данев, както и личните качества на д-р Ст. Данев по редица въпроси,
както и личните качества и действия на някои от членовете на ПЛП.41
Затова не е случайно, че Абрашев отделя значително място в своя дневник за това, как се управлява в коалиция. Според него „не е мъчно да се управлява в коалиция за в полза на държавата. Мъчно е да се управлява в коалиция
за в полза на партизаните от коалираните партии.“42 На обвиненията на своите
съпартийци, че не се ръководи в работата си от чувство на колегиалност и
на молбите им да прави разлика между докладите, внасяни в Министерския
съвет от прогресисти и народняци, той е категоричен, че за него „в МС няма
народняци и прогресисти, а има министри“.43
Абрашев, П. Дневник, с. 102 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 102).
Кишкилова, П. България 1913. Кризата във властта. София, 1998, с. 10
(Kishkilova, P. Balgariya 1913. Krizata vav vlastta. Sofiya, 1998, s. 10).
36
Абрашев, П. Дневник, с. 211 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 211).
37
Абрашев, П. Дневник, с. 110, 115, 154 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 110, 115, 154).
38
Абрашев, П. Дневник, с. 127 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 127).
39
Абрашев, П. Дневник, с. 127 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 127).
40
Грънчаров, Ст. България на прага на двадесетото столетие. София, 1986,
93–94 (Grancharov, St. Balgariya na praga na dvadesetoto stoletie. Sofiya, 1986, 93–94).
41
Стателова, Е. Иван Евстр. Гешов или трънливият път на съзиданието. София, 1994, с. 145 (Statelova, E. Ivan Evstr. Geshov ili tranliviyat pat na sazidanieto. Sofiya, 1994, s. 145).
42
Абрашев, П. Дневник, с. 11 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 11).
43
Абрашев, П. Дневник, с. 21 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 21).
34
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На практика за сближението между НП и ПЛП съществуват известни
предпоставки. Двете партии имат сходно отношение за измеренията на буржоазната демокрация, изразяват интересите на по-заможните слоеве на обществото, имат русофилска външнополитическа ориентация, групата на отцепилите се от НП в края на ХІХ в. е в редиците на ПЛП и др. Но в конкретната
ситуация през 1902 г. двете формации стоят на различни позиции.44
Самият Данев също едва ли е склонен да преговаря за сливането на
двете партии. Все пак той е инициатор и член на настоятелството на създаденото през 1894 г. партийно обединение под името „Народна партия“; подпредседател на VІІІ ОНС, член на Централното бюро на НП; неколкократно е
канен за министър в самостоятелния кабинет на д-р К. Стоилов (1894 – 1899).
Независимо от това, Данев напуска НП и оглавява Прогресивнолибералната
партия. Той е привърженик на коалирането на близки в идейно отношение
партии и за създаване на коалиционни правителства, които ще бъдат по-силни
и дълготрайни.45
Подобна е ситуацията и в началото на 1911 г. Твърдата политика на
правителството на Александър Малинов и водената от него Демократическа
партия е в пълна дисхармония с нуждите на страната. Макар и да не изпитва
лични симпатии към Ив. Евстр. Гешов, цар Фердинанд се вижда принуден
да се обърне към НП и ПЛП. Двете русофилски партии биха донесли найголяма полза за България по отношение спечелването на руското доверие и
подкрепата на Англия и Франция при задълбочаващата се криза в Османската
империя. В края на 1910 г. лидерът на народняците е засипан от покани за
балове и приеми в двореца. На 3 ноември 1910 г. той е приет на аудиенция
от цар Фердинанд.46 В дълъг разговор лидерът на НП и българският владетел
изясняват обтегнатите отношения помежду си.
Наред с това на 10 март 1911 г. царят кани на аудиенция и лидера на
ПЛП д-р Ст. Данев и му възлага съставянето на коалиционен кабинет, в който
да влязат и народняците.47 Данев веднага сондира Гешов, като предлага за НП
четири министерства, а за ПЛП – вътрешното и външното.48 В същия ден в
клуба на НП се провежда заседание, на което се решава да се откаже на предложението, поради пренебрежението към лидера на партията.49
На 11 март 1911 г. Данев отново има среща с Гешов, като освен четирите министерства, предлага и председателството на парламента. Гешов е каАнгелова, Р. Развитие и дейност на Народната партия 1899 – 1911. Велико
Търново, 2003 (Angelova, R. Razvitie i deynost na Narodnata partiya. Veliko Tarnovo,
2003).
45
Ангелова, Р. Развитие и дейност, с. 131 (Angelova, R. Razvitie i deinost, s. 131).
46
Правда, бр. 105, 6 ноември 1910; Мир, бр. 3129, 3 ноември 1910 (Pravda, br.
105, 6 noemvri 1910; Mir, br. 3129, 3 noemvri 1910).
47
БИА-НБКМ, ф. 14, оп. 5, а.е. 4012, л. 126–131.
48
БИА-НБКМ, ф. 14, оп. 5, а.е. 4012, л. 128.
49
БИА-НБКМ, ф. 14, оп. 5, а.е. 4012, л. 128.
44

Балканските войни (1912 – 1913) през погледа на министър Петър Абрашев

123

тегоричен – партията не приема участие в такава комбинация. Тя ще чака да
бъде повикана на власт съобразно заслугите си и когато може да управлява
„с партията си, за партията си, защото партийните интереси са интереси на
Отечеството“.50
След дълги преговори Данев връща мандата, а лидерът на народняците
сформира кабинет. От страна на НП влизат Гешов, Теодор Теодоров и Стефан
Савов Бобчев, а прогресисти са Александър Людсканов, П. Абрашев, Димитър Христов и Антон Франгя. Цената – народняците изоставят искането си за
предварително сливане на двете партии, а прогресистите получават Министерство на вътрешните дела.51
До голяма степен трудностите за кабинета са и резултат от неприязнените отношения между коалиралите се партии. Търканията между тях, както бе посочено, започват от момента на образуване на правителството (март
1911) и през цялото негово управление. Народняци и прогресисти се стремят
да получат повече депутатски места, да оглавят ключови министерства и повече служби, за да задоволят службогонците в своите редове. Народняците
недоволстват, че техни партизани се изместват от прогресистите по места,
прогресистите се оплакват, че не ги допускат до народняшките ведомства.
Атмосферата в кабинета е лицемерна и тягостна.52
Въпреки постигнатия компромис, през цялото управление се забелязват
трудните взаимоотношения, търканията и невъзможността на централните ръководства да тушират конфликтите между симпатизантите на двете партии.53
През първата половина на 1913 г. все повече се засилват несъгласията в
кабинета.54 Според Св. Живков Абрашев е възприеман като протеже на Ст. Данев, дължащ цялото си издигане на благоволението на партийния шеф, но пък
отказващ да се съобразява с честите ходатайства на партийните партизани.55
От друга страна, в Министерския съвет Абрашев е най-довереното лице на
БИА-НБКМ, ф. 14, оп. 5, а.е. 4012, л. 128.
Николова, В. Между консерватизма и либерализма. Народната партия
1894 – 1920. Велико Търново, 2004, 211–212; Ангелова, Р. Развитие и дейност, 195–
196; Живков, Св. Прогресивнолибералната партия, с. 281 (Nikolova, V. Mezhdu konservatizma i liberalizma. Narodnata partiya 1894 – 1920. Veliko Tarnovo, 2004, 211–212;
Angelova, R. Razvitie i deynost, 195–196; Zhivkov, Sv. Progresivnoliberalnata partiya,
s. 281).
52
Кишкилова, П. България, с. 20; Народ, бр. 111, 15 май 1913; Народни права,
бр. 91, 21 април 1913; Дневник, бр. 3827, 25 апр. 1913 (Kishkilova, P. Balgariya, s. 20;
Narod, br. 111, 15 may 1913; Narodni prava, br. 91, 21 april 1913; Dnevnik, br. 3827, 25
apr. 1913).
53
Живков, Св. Прогресивнолибералната партия, 305–308 (Zhivkov, Sv. Progresivnoliberalnata partiya, 305–308).
54
Абрашев, П. Дневник, с. 309 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 309).
55
Живков, Св. Прогресивнолибералната партия, с. 197 (Zhivkov, Sv. Progresivnoliberalnata partiya, s. 197).
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Данев и допринася за туширане на силното влияние, което Александър Людсканов придобива в партията.56 Още през октомври 1912 г. се провежда частно
заседание на министрите прогресисти с цел уеднаквяване на позициите им, за
да нямат разногласия в Министерския съвет. Обвиненията към Абрашев са,
че често присъединява мнението си към това на Теодор Теодоров. Отговорът
на П. Абрашев е еднозначен: „Аз живея със своя ум и в кабинета за него няма
министри служители на разни партии, а има български министри, служители
на държавата“.57
В началото на 1913 г. сред министрите започва да се обсъжда въпросът
за оставката на кабинета. Всички министри прогресисти са против нов кабинет, дори и коалиционен. Само Данев и Абрашев са на мнението, че е по-добре да се направи опит за сформиране на ширококоалиционен кабинет. Сред
изказаните мисли са, че премиерът Гешов е много предпазлив, нерешителен
и се бои да поеме отговорност. За Абрашев обаче Гешов притежава качество,
което покрива всичките му недостатъци, а именно „много е честен, много
порядъчен и не държи да бъде непременно и утре министър-председател. Не
той държи, а за него околните държат“.58 И още „Гешов, първият м-р на България, води работите с такт, завидно трудолюбие и вещина. Гешов е не само
до висша степен честен човек, но и човек със силно развито чувство на право
и справедливост. … Тъй го цени и Данев и затова неведнъж ми е казвал, че
ако трябвало да се състави кабинет на широка основа, нему би било съвестно
да лиши кабинета от такава сила като Гешова, защото в такъв кабинет, то се
разбира, Гешов не ще влезе“.59
Продължават и колебанията по въпроса за подкрепата, която България
трябва да поиска от Великите сили. Мнението на председателя на ХV ОНС
д-р Стоян Данев е през май 1913 г. българските управляващи да потърсят заем
от Германия и Франция, а Англия да се заеме с българския флот. Финансовият
министър Т. Теодоров смята, че трябва „да се опрат здраво върху Русия или
да напуснат властта и да оставят други да търсят опора в противния лагер“.60
Ето какво записва в дневника си Петър Абрашев на 24 февруари 2013 г.:
„Сутринта у Данева. Говорим дълго по положението и оставаме съгласни, че
като правителство ние сме просто жалки. Нямаме приятели. Даже и съюзниците не са ни приятели. Трябвало би да имаме куража да сключим мир с турците, като се задоволим с това, което може да се вземе, и да обърнем погледа си другаде: сърби, гърци и румъни. Предпочитаме да вземем по-малко от
Живков, Св. Прогресивнолибералната партия, с. 305 (Zhivkov, Sv. Progresivnoliberalnata partiya, s. 305).
57
Абрашев, П. Дневник, с. 97 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 97). Още подробности за
взаимоотношенията между министрите вж. в: Живков, Св. Прогресивнолибералната
партия, 320–321 (Zhivkov, Sv. Progresivnoliberalnata partiya, 320–321).
58
Абрашев, П. Дневник, с. 205 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 205).
59
Абрашев, П. Дневник, с. 47 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 47).
60
Кишкилова, П. България 1913, с. 18 (Kishkilova, P. Balgariya 1913, s. 20).
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изток, за да си вземем всичко наше на запад. Констатираме, от друга страна,
голямата мъчнотия, пълното ни безсилие да изменим в нещо днешното положение. … Трябвало би да се ходи, да се срещат много хора, да се вземат
инициативи, да се разбиват интриги, да се смазват тщестлавия и честолюбия,
правителството, като се почне от председателя, счита за щастлив ден, изминат
безметежно, т.е. ако не е получена някоя обезпокоителна вест. А между туй,
България изнемогва под гнета на днешното положение.“61
Разминавания в позициите има и с монарха. Те обтягат отношенията
с царя и министрите, и главно с премиера, към когото монархът питае отдавнашна неприязън. По този повод Абрашев споделя: „Без преувеличение
може да се каже, че цар Фердинанд се държи тъй, като той сам да е министър,
секретарят му г. Добрович – главен секретар, а министрите – началници на
отделение. И, то се знае, че при такива отношения не може да не куца работата…“62 Недоброжелателното поведение на царя към министрите рефлектира
върху взаимоотношенията на Главната квартира с правителството.63 За липсата на синхрон армия-правителство на 3 декември 1912 г. Абрашев ще запише:
„Ден на истински куриози. Иска М-ския съвет сведения от щаба за състоянието на армията. Генерал Фичев отговаря: „Секрет е. Може да се повреди. Даже
и шифровано не може да се разправя за състоянието на армията“. Фичев обаче
се сеща да пита, как вървят преговорите и какво е политическото положение.
Предложих му да се отговори, че преговорите и политическото положение са
пък наш „секрет“.“64
На гребена на военните успехи пукнатините в Балканския съюз не личат ясно, но те съществуват – някои заложени предварително, други появили
се впоследствие, трети – провокирани отвън. Все по-често Атина и Белград
издигат „принципа на окупация“, т.е. за присъединяване на земите, овладе-

Абрашев, П. Дневник, с. 220 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 220).
Абрашев, П. Дневник, с. 28 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 28).
63
Абрашев, П. Дневник, с. 79; Хол, Р. България по пътя на Първата световна
война. София, 2005, с. 123; Хесапчиев, Хр. Служба на България в чужбина. Военнодипломатически спомени (1899 – 1914). София, 1993, с. 511 (Abrashev, P. Dnevnik, s.
79; Hol, R. Balgariya po patya na Parvata svetovna voyna. Sofiya, 2005, s. 123; Hesapchiev, Hr. Sluzhba na Balgariya v chuzhbina. Voenno-diplomaticheski spomeni (1899 –
1914). Sofiya, 1993, s. 511).
64
Абрашев, П. Дневник, с. 151 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 151).
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ни от съответната армия.65 А българското военно присъствие в Македония66 е
незначително и това отслабва позициите ни спрямо гръцките и сръбските, а
Черна гора по принцип поддържа белградското правителство. Допълнително
напрежение внася и Румъния, която предявява териториални претенции поради пазения неутралитет (сам по себе си съмнителен, тъй като Германия снабдява Турция именно през северната ни съседка и нейните пристанища) и наличието на куцовлашко население в Македония.67 Към вътрешнобалканските
противоречия се прибавя и политиката на Великите сили, и преди всичко на
Тройния съюз, стремящ се да разбие създадената под руска егида коалиция.68
Оценявайки опасната ситуация и отчитайки разминаването си в някои
оценки с тези на царя, кабинетът на Иван Евстр. Гешов подава оставка в деня
на подписване на Лондонския мирен договор69.70 Започва кабинетна криза,
която продължава почти две седмици. Нейното разрешаване се забавя от затрудненията, които д-р Ст. Данев среща не само от страна на партийните водачи на либералите, но и от свои съпартийци, от народняците, от царя. Той прави опит да сформира широк коалиционен кабинет от лидерите на основните
политически партии, опирайки се на опита от 1901 и 1911 г., но не намира

Пешев, П. Историческите събития, с. 404; Данев, Ст. Мемоари. Coфия,
1992, 209–213; Гешов, Ив. Евстр. Лична кореспонденция, 241–243; Кореспондентът
на „Таймс“ съобщава от София. София, 1983, 87–89, 91–92; Радев, С. От триумф
към трагедия. София, 2003, с. 149; Кишкилова, П. България 1913, 11–12 (Peshev, P.
Istoricheskite sabitiya, s. 404; Danev, St. Memoari. Sofiya, 1992, 209–213; Geshov, Iv.
Evstr. Lichna korespondentshiya, 241–243; Korespondentat na Tayms saobshtava ot Sofiya. Sofiya, 1983, 87–89, 91–92; Radev, S. Ot triumf kam tragediya. Sofiya, 2003, s. 149;
Kishkilova, P. Balgariya 1913, 11–12).
66
Абрашев пише: „Всекидневните съобщения за грозотиите на положението в
Македония ни карат да се питаме дали сме водили добра политика, като сме се съюзили с гърци и сърби, които очевидно нямат нито срам, нито понятие за приличие.“
– Абрашев, П. Дневник, с. 219 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 219).
67
Повече вж.: Панайотов, Г. Румъния и Балканската война (1912 – 1913 г.). –
Известия на Института за военна история. Т. ХХХVІІ. С., 1984, 68–77; Данев, Ст.
Мемоари, с. 190, 196–209; Хесапчиев, Хр. Служба на България, с. 460; Косев, К.
Подвигът. София, 1986, с. 155; Гешов, Ив. Евстр. Лична кореспонденция, 244–245,
249–254; Хол, Р. България, с. 130 (Panayotov, G. Rumaniya i Balkanskata voyna (1912
– 1913. – Izvestiya na Instituta za voenna istoriya. T. XXXX. Sofiya,1984, 68–77; Danev,
St. Memoari, s. 190, 196–209; Hesapchiev, Hr. Sluzhba na Balgariya, s. 460; Kosev, K.
Podvigat. Sofiya, 1986, s. 155; Geshov, Iv. Evstr. Lichna korespondentsiya, 244–245,
249–254; Hol, R. Balgariya, s. 130).
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Хесапчиев, Хр. Служба на България, 478–500 (Hesapchiev, Hr. Sluzhba na
Balgariya, 478–500).
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ЦДА, ф. 284 К, оп.2, а.е. 203, л. 1–4 - http://www.archives.government.bg/445.
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Държавен вестник, бр. 121, 1 юни 1912; Абрашев, П. Дневник, 316, 318
(Darzhaven vestnik, br.121, 1 yuni 1912; Abrashev, P. Dnevnik, 316, 318).
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подкрепа.71 Според Паша Кишкилова „някои прогресисти проявяват амбиции
да изтикат довчерашните министри, за да влязат в кабинета, други не искат да
си отидат72, макар и неделикатно подканяни. Несъгласия с Народната партия
възникват при уточняване състава на правителството и разпределението на
министерските портфейли“.73 Немаловажна е ролята на монарха.74
Съгласно предварителната договорка между Гешов и Данев от 1911 г.,
че ако по една или друга причина се дойде до преустройството на коалиционния кабинет, премиер ще стане лидерът на Прогресивнолибералната партия,
мандатът е връчен на д-р Стоян Данев.75 Според министър Петър Абрашев
царят натоварва с тази мисия шуменеца Ст. Данев „като деец, който отдавна е
проповядвал идеята за подобна широка коалиция“.76 На 1 юни 1913 г. се формира нов коалиционен кабинет на двете русофилски партии – Народна и Прогресивнолиберална, в който д-р Ст. Данев е премиер и външен министър.77
Третата българска държава преживява най-съдбоносния момент от
своето развитие. Тя трябва да пожъне плодовете на своите успехи и да реализира националното си обединение. В краткия промеждутък от подписването
на Лондонския мирен договор до сформирането на новото правителство на
д-р Данев обстановката на Балканите се усложнява. Между Сърбия и Гърция
се подписва таен военен съюз, насочен срещу България, и това става още на
19 май 1913 г. Зачестяват провокациите на бившите съюзници срещу позициите на българската армия.78 Българското население в Македония е подложено
на терор.79
Данев, Ст. Мемоари, с. 217; Хол, Р. България, с. 255 (Danev, St. Memoari, s.
217; Hol, R. Balgariya, s. 123).
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с. 336 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 336).
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Без да прецени правилно съотношението на силите, и особено заплахата от страна на Румъния и Турция, на 16 юни 1913 г. цар Фердинанд дава
заповед на българските войски да настъпят в Македония, без да уведоми правителството.80 Два дни по-късно правителството нарежда да бъдат спрени военните действия81, но гръцките и сръбските войски се възползват от предоставения им повод и атакуват по целия фронт. На сръбско-българския фронт
сраженията се водят с променлив успех. Гръцката армия е спряна и обкръжена в Кресненското дефиле. Военната обстановка не е безнадеждна, но в
този момент България понася два удара – румънската армия навлиза на наша
територия и през опразнената от войски Северна България достига почти до
столицата София. Турските войски пресичат линията Мидия-Енос и достигат
до старата граница. Авантюрата се превръща в катастрофа. На 4 юли 1913 г.
лидерът на прогресивнолибералите д-р Стоян Данев се оттегля с думите, че
неговата политика е фалирала.82
С оставката на кабинета приключва и престоят на Петър Абрашев в изпълнителната власт. Дневникът му дава разнообразна картината на ставащото
в периода на Балканските войни. Той е доказателство, че през разглеждания
период липсва синхрон между военни, министри, монарх, че коалиционният
модел поне за българските условия е деградирал и не допринася за спазването на конституционните норми и буржоазната демокрация. По всички етажи
на властта се шири шуробаджанащината, партизанщината, личното облагодетелстване. На висота остава само българският войник, допринесъл с героизма
и самоотвержеността си за победите на българското оръжие. Победи, които
политици, дипломати и държавници проиграват на масата на дипломатическите преговори.
В тези тревожни минути на страниците на дневника си Абрашев ще
запише и нещо лично: „Валеше… Влагата пронизваше. Усещах тръпки, но не
от друго, а от възмущение и озлобление“.83

Данев, Ст. Мемоари, 236–249; Хол, Р. България, с. 263 (Danev, St. Memoari,
236-249; Hol, R. Balgariya, s. 123). По-различно мнение споделя Пешев, П. Историческите събития, 411–412 (Peshev, P. Istoricheskite sabitiya, s. 411–412).
81
Данев, Ст. Мемоари, с. 249 (Danev, St. Memoari, s. 249).
82
Радославов, В. България и световната криза. С., 1993, с. 57; Пешев, П.
Историческите събития, с. 420; Хесапчиев, Хр. Служба на България, с. 644, Хол,
Р. България, с. 268. (Radoslavov, V. Balgariya i svetovnata kriza. Sofiya, 1993, s. 57; Peshev, P. Istoricheskite sabitiya, s. 420; Hesapchiev, Hr. Sluzhba na Balgariya, s. 644; Hol,
R. Balgariya, s. 268).
83
Абрашев, П. Дневник, с. 49 (Abrashev, P. Dnevnik, s. 49).
80

129

ШУМЕНСКАТА ЧЕТВЪРТА ПРЕСЛАВСКА ПЕХОТНА
ДИВИЗИЯ И НЕЙНИТЕ КОМАНДИРИ – „ГЛАВНИ
ГЕРОИ“ НА БЪЛГАРСКАТА КИНОХРОНИКА
„БАЛКАНСКАТА ВОЙНА (1912–1913)“
Петър Кърджилов
THE SHUMEN FOURTH PRESLAV INFANTRY
DIVISION AND ITS COMMANDERS - “MAIN HEROES”
OF THE BULGARIAN FILM CHRONICLE
“THE BALKAN WAR (1912-1913)”
Petar Kardzhilov
The article presents a little-known chronicle from the Balkan War, shot by Alexander
Zhekov. The author also studies stories and articles published in the periodicals that provide information about the film, and finds data about the author, which depict his life and
professional career.

На 14.VІІІ.19261 софийският в. „Кубрат“ публикува дописката „Една
историческа ценност“. Изпратена на 5 август от Варна, където най-вероятно е
била написана – от автор, скрит зад инициалите М. Р., тя гласи: „Надали някой
подозира, че в ръцете на един наш варненец се намира кинемотографически
филм, интересен не само за приятно гледане, но и с огромно историческо
значение. През време на Балканската война, когато нашата армия летеше с
несъкрушимите крила, въпросният наш варненец, с разрешението на Главната квартира, успява да снеме интересни моменти от тая незабравима епопея,
които представляват днес един филм от 1500 метра […] Тоя филм в 1914 г. е
бил демонстратиран в Русия (Одеса, Ялта, Севастопол и др.), извиквайки в
залата „ура“ и „Шуми Марица“. Днес, когато кинемотографите често пъти
демонстратират гнилите нрави на Запада, филма „Нашите славни дни в
Датите в настоящата публикация са посочени според използваните през разглеждания период (1912 – 1926) в България календари – Юлианският (т.нар. стар
стил), действал до 31.ІІІ.1916 г. включително, и Григорианският (т.нар. нов стил), валиден за периода след тази дата. Разликата между тях през XIX в. е 12 дни, а през XX
и ХХІ в. – 13.
1
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Тракия“ трябва да мине през всички наши кинемотографи, да вдъхне вяра в
душите, да ни облъхне с високите трепети на едно истинско славно минало.
Научаваме се, че тоя филм, благодарение съдействието на началника на
гарнизона, ще бъде демонстратиран в скоро време в Шумен“2.
След няколко дни, на 20.VІІІ.1926 г., ежедневният информационен вестник „Варненска поща“ отпечатва обширната статия „Незнаен герой и образцов
патриот“. И в нея става дума за филм, осъществен през онези „славни дни“ на
„освободителната война, която поведе нашият народ в 1912 г.“, „филм, който
самоотверженний българин Александър Ив. Жеков, наш съгражданин, сне на
самото бойно поле, за да остави зрителен образ на поколенията от подвизите
на тая славна година“.
„В тоя филм – продължава авторът, също предпочел да скрие своята самоличност, но този път под псевдонима Ванеш, – се съдържат снимки: превземанието на Лозенград, сражението при Люлебургас-Колиби, преследванието
на турците от нашата конница; ген. Радко Димитриев на предните позиции
заповядва на варненския полк да контраатакува турците пред Еникьойското
чаталджанско укрепление – тревогата и контраатака, пленяване на турско
полково знаме, артилерийски двубой, бягството на турците и изпразневание
на гр. Чаталджа, влизането на ген. Радко Димитриев в гр. Чаталджа; обход
на левия турски фланг – атака на кавалерията; падането на Одрин (обсадата
и превземането), влизанието на Цар Фердинанд, Царица Елеонора, генералитета, съпроводени от младия майор Иван Вълков, един от главните виновници за сломяването на тази непревзимаема крепост, днес Военен министър
на България, който с карта на ръка на форт Айджи-Йолу, пръв паднал под
натиска на славния 10 Родопски полк, обяснява на Народните представители
хода на атаката; посещение на турската светиня-джамия „Султан Селим“ и
фортовете от Техни Височества, генералитета и др., ликующи български войници, след победата; Черно море: атаката и потопяването на турския крайцер
„Хамидие“ от нашия миноносец „Дръзкий“ пред Калиакра – български косъм
спъна турския слон, за да му наложи българското знаме, което гордо се развява на мачтата на „Хамидие“ пред родния ни бряг, макар и да е бил „Халифа
на един час“; влизането на Ген. Иванов, полк. Жеков, майор Шкойнов, кап.
Мархолев – командуванието на ІІ Армия – в гр. Чаталджа: след падането на
Одрин, преглед на позициите от командующия на чаталджанските армии Ген.
Иванов пред Сан-Стефано – Бююк Чекмедже; трофеи, обози, продоволствие
на окопните войски сред страшна зима и инфекциозни болести, камилски
услуги, адска кал и др. интересни събития до момента, когато 8-и приморски полк получава заповед да напусне селото Акалан, наречено от войниците
„Холерово“, и отиде в с. Синекли, за да заеме към Черно море новоустановената от Лондонска конференция българска граница Мидия-Енос. Във филма
М. Р. Една историческа ценност. – Кубрат, г. І, № 4, 14.VІІІ.1926, с. 3 (M. R.
Edna istoricheska tsennost. – Kubrat, g. І, № 4, 14.VІІІ.1926, s. 3).
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се виждат действията на 4-а преславска дивизия, командувана от ген. Бояджиев, и 8-и приморски полк, командуван от полковник Киселов, от когото
автора на филма Александър Ив. Жеков получи славянско гостоприемство и
французка любезност в с. Акалан на предните позиции и от благодарност, за
последен път сне 8-ия полк на минаване от с. Кабакча пред чифлик Фуртуна
за с. Синекли – снимки г. Александър Ив. Жеков е правил до заемането на новата граница Мидия-Енос – до 16 юний 1913 год. […] Филмът е снет отлично
до колкото позволяваха климатическите условия и бойната обстановка – г.
А. Жеков е бил дългогодишен директор на всемирната французка фирма Бр.
Пате, в Москва до 1915 г. и по настоящем монтира втория филм, снет на Галицийски фронт през 1914–1915 в армията на ген. Радко Димитриев до паданието на Пшемисъл. Филмът „Балканската Война“ трябва да бъде видян от
всеки, без разлика на пол и възраст, който се счита за българин. Той е красива
истина за нашето минало. Сърдцето замира от възторг, когато се гледа на него
и ума се чуди, как е можел да бъде той снет. Този филм е портрет на скъп наш
покойник!
Този филм ще се дава за пръв път в Шумен на 6.ІХ, патрония праздник на ІV преславска дивизия […] Днес, обаче му предстои да преодолее
известно препятствие, зависящи от родолюбивия българин и с божия милост
на 6.ІХ ще почне демонстрирането на филма в Шумен, а след това във
всеки кът на България, гдето има кинематограф. Сам г. А. Жеков е имал разрешението на Гл. Квартира да снема на бойното поле и куража да реализира
това разрешение, което се вижда от документите, издадени на самото бойно поле от надлежните власти […] Пожелаваме от сърдце и се надяваме, че
всеки истински българин и симпатизирующи на българската кауза инородци
в България да пропагандират масовото посещение представленията на този
феноменален филм. България в своя зрелостен изпит в 1912 г. даде на света
примери от безподобна храброст, а в областта на техниката – свегорода филм,
с който никой народ на земното кълбо не може да се гордее. Да се преклоним пред труда на образцовия патриот Ал. Жеков, като светиня на нашата
История и му дадем достойно заслужилото. Филмът е прегледан и одобрен
от Военното Министерство с документ издаден на 17.Х.1925 г. № 1706, а от
Министерството на Просветата, Театрално графическата секция с бележка №
186, протокол № 321 разрешава представянето пред всички.
гр. Варна 13.VІІІ.1926 г. Ванеш“3.
Оказва се, че споменатият „наш варненец“ съвсем не е „незнаен герой“,
а си има име – Александър Иванов Жеков (16.ІІ.1879 – неизв.). Оказва се,
че той „е бил дългогодишен директор на всемирната французка фирма Бр.
Пате, в Москва“, където навярно е придобил кинематографически умения,
Ванеш. Незнаен герой и образцов патриот. – Варненска поща, г. ІХ, № 88,
20.VІІІ.1926, с. 2 (Vanesh. Neznaen geroy i obraztsov patriot. – Varnenska poshta, g. ІX,
№ 88, 20.VІІІ.1926, s. 2).
3
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позволили му да заснеме филм с огромна за времето си дължина „от 1500
метра“. При това – „с разрешението на Главната квартира“ (Щаба на българската действаща армия), „което се вижда от документите, издадени на самото
бойно поле от надлежните власти“. През 1914 г. „този феноменален филм“ е
„бил демонстратиран в Русия“, а сега, през 1926-а, предстои „да мине през
всички наши кинемотографи“, да бъде показан „във всеки кът на България,
гдето има кинематограф“, за „да бъде видян от всеки, който се счита за българин“. За целта той е бил „прегледан и одобрен от Военното Министерство“,
издало му на 17.Х.1925 г. „документ“, а и от „Министерството на Просветата“, разрешило му „представянето пред всички“. Дали под титула „Нашите
славни дни в Тракия“, или като „Балканската война“ – не е толкова важно.
Важното (във връзка с разглежданата тема) е, че демонстрирането на филма
е трябвало да започне от Шумен, там е било планирано той да се прожектира
„за пръв път“ – с Божията милост и „благодарение съдействието на началника
на гарнизона“. И то не кога да е, а на 6-и септември – „патрония праздник на
ІV преславска дивизия“.
Формирана през 1883 г. в град Шумен, Четвърта преславска пехотна дивизия има славно бойно минало. Тя взема дейно участие в Балканската война
(1912 – 1913), когато бива включена в състава на Трета армия. „Желязната
дивизия“ се отличава в Лозенградската битка, осъществявайки настъплението
в централния ѝ участък – при Гечкенли-Селиолу и Ескиполос-Петра. „Преславци“ са в основата на успеха и по време на Люлебургаско-Бунархисарската
операция, пробивайки турската отбрана при Караагач. В края на 1912 г. част
от дивизията (нейната Трета бригада) преминава в редиците на Втора армия,
която обсажда Одрин. През януари – март 1913 г. Четвърта преславска дивизия продължава да води тежки сражения при Чаталджа.
Оказва се, че оперативната зона на шуменци през Балканската война
съвпада напълно с ареала, в който по същото време варненецът Александър Жеков осъществява своята кинематографична деятелност. Оказва се, че
всички селища и местности, споменати от „Варненска поща“ във връзка с
подвизите на „железните пехотинци“, са били не само обходени от този „самоотверженний българин“, но и използвани от него като своеобразни „снимачни площадки“. Оказва се в крайна сметка, че съдбите на „преславци“ и на
кинооператора се преплитат не само през няколкомесечния военновременен
период, но и в протежение на повече от десетилетие!
Взаимоотношенията между Височайшата османска държава и съседните
ѝ европейски православни страни всякога са били обтегнати, но през лятото на
1912 г. те се изострят прекомерно. Кризисната политическа ситуация в крайна
сметка довежда до избухването на Балканската война – въоръжен сблъсък между Турция и Балканския съюз, в който встъпват България, Гърция, Сърбия и
Черна гора. На 17 септември 1912 г. (понеделник) у нас е обявена обща мобилизация. На 22 септември свиканото на извънредна сесия ХV обикновено народно
събрание (ОНС) утвърждава указ за въвеждането на военно положение в Цар-
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ството (съгласно чл. 73 от конституцията). На 23 септември цар Фердинанд I
(съгласно чл. 11 от конституцията) възлага на себе си главното командване на
действащата армия. На 26 септември (сряда) в Северна Албания, тогава част от
Османската империя, навлизат войските на Черна гора. Тяхната инвазия бива
последвана от включването във военните операции на останалите три съюзника – България и Гърция (на 5 октомври) и Сърбия (на 7 октомври)…
Тези събития принуждават Александър Иванов Жеков да се завърне в
родината. От Русия, където пребивава най-вероятно още от края на XIX век –
затова и през 1899 г. не постъпва в казармата с набора си4. Там, в империята,
през пролетта на 1902 г. той завършва успешно Севастополските мореходни
класове от висш разред и получава свидетелство за шкипер далечно плаване
(капитан на търговски или риболовен кораб), придобива званието щурман, а
впоследствие бива произведен във военен чин – „прапоршчик от запаса на
флота по морската част“5. През лятото на 1915 г. в молба до ген. Иван Фичев,
тогавашния министъра на войната, Жеков се квалифицира като „представител“ на „Патé фрер“ в Русия „от 10 години насам“6, което означава, че е започнал работа в киното през 1905 г. Възможно е – френската целулоидна империя „Société Pathé Frères“ открива своето първо представителство там още
през февруари 1904 г. – „Pathe-Rouss, Moscow“, в Одеса – през юли 1906 г.,
в Киев – март 1907 г.7. На 6.ІХ.1912 г. българинът със сигурност е в Москва,
където живее на ул. „Тверска“, дом № 38, в Управлението на акционерното
дружество „Братя Пате“, откъдето изпраща писмо до царица Елеонора, написано на руски език, с което „най-верноподанически“ моли да бъде освободен
„от отбиването на военна повинност“8. А уж бил „образцов патриот“!
На 30.X.1912 г. Александър Иванов Жеков вече е в софийския хотел
„Сплендид“. Оттам той отправя поредното си прошение, адресирано този път
до българския цар. В него „молителят“ се самоохарактеризира като „брат на
Варненския окръжен управител“ (Жеко Жеков), „запасен офицер от Руската
Марина“ и „представител на Парижката фирма „Братя Патте“, в Москва“. Но
и като родолюбец, „решен по собствена инициатива и на собствени средства“
да изпълни „един дълг към Отечеството си“. Тъкмо в името на тази цел Жеков
умолява Фердинанд I да му позволи направата на „ред снимки от сраженията
на нашите храбри войски“. И то „с модерно усъвършенствуван кинематографически апарат“. Уверявайки монарха, че „тези снимки ще бъдат оставени на
вниманието на ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО и тези от тях, които бъдат одобрени, ще
бъдат отпечатани, след като се свършат военните действия на нашата армия“9.
ЦВА, ф. 25, оп. 1, а. е. 16, л. 135, 135 (гръб).
ЦВА, ф. 25, оп. 1, а. е. 16, л. 135б, 135в, 135г–135г (гръб).
6
ЦВА, ф. 25, оп. 1, а. е. 16, л. 135, 135 (гръб).
7
Bousquet, H. Catalogue Pathé des années 1896 à 1914. Vol. ІI (1907 – 1909), 1993, р. 3.
8
ЦВА, ф. 1027, оп. 1, а. е. 106, л. 423–423 (гръб).
9
ЦВА, ф. 40, оп. 2, а. е. 171, л. 97.
4
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Българският владетел ще да се е отнесъл благосклонно към просбата
на своя „най-верен поданик“, защото Александър Жеков се добира до фронта,
където върху бланка на „Обща Главна Квартира. ЩАБ НА АРМИЯТА. Оперативен отдел. Секция Адютантска“ му биват издадени три удостоверения (съхранявани в Държавния военноисторически архив – ДВИА, наричан до 2007
ЦВА–Велико Търново): на 9.ХІІ.1912 г. в Лозенград, разрешаващо му да отиде до Люлебургас (и да се върне обратно)10 – по всяка вероятност от тази дата
започват снимките за филма „Балканската война“; на 22.ХІІ.1912 г. отново
в Лозенград, задължаващо „властите да му не пречат“ да посети четири населени места в Беломорска Тракия и 7 в Македония – с цел „правене на фотографически снимки“11 (възможно е тази „експедиция“ да не се е състояла, защото от нея няма съхранени кинематографични свидетелства); на 2.ІV.1913 г.
в Одрин, позволяващо му да отпътува „по железницата“ до Чаталджа и Урша,
за да „прави кинематографически снимки из театъра на военните действия“12.
Така се раждат „документите, издадени на самото бойно поле от надлежните власти“, споменати от Ванеш (зад чиято загадъчна фигура найвероятно наднича самият Александър Жеков). Така се ражда легендата, че
само Жеков е „имал разрешението на Гл. Квартира да снема на бойното поле“.
Така се ражда (между 9.ХІІ.1912 г. и 16.VІ.1913 г.) един цялостен, завършен
филм, със свои логика и драматургия, с прилични дължина (1117 м., 5 части)
и времетраене (39 мин. и 34 сек.), съхраняван до ден днешен в Българската
национална филмотека (БНФ), където е заведен с инвентарен № 8402 и под
заглавието „Балканската война“. Тази кинохроника отдавна е престанала да
бъде само „една историческа ценност“ и парче лента „с огромно историческо
значение“. Днес тя се приема за произведение на седмото изкуство и „значимо художествено явление в историята на българското кино“13.
След края на Балканската война Александър Жеков се завръща (найвероятно) в родния си град, където в средата на юни 1914 г. води преговори с
дирекцията на Варненското кинематографическо дружество да бъде показана („за пръв път“) „кинематографическата картина“ „Славната българска
война с Турция“, „която е снета лично от него в тракийските бойни полета“. Същевременно той се готви да отпътува за странство, „ангажиран да
посети всички европейски столици“ с този „ценен исторически документ за

ЦВА, ф. 40, оп. 1, а. е. 28, л. 79.
ЦВА, ф. 40, оп. 1, а. е. 28, л. 91.
12
ЦВА, ф. 40, оп. 1, а. е. 28, л. 257, 257 (гръб).
13
Милев, Н. Величавата епопея е запечатана в уникален документ, авторът е
незаслужено забравен. 90 години от създаването на филма „Балканската война” на
Александър Жеков. – Народен глас (Milev, N. Velichavata epopeya e zapechatana v unikalen dokument, avtorat e nezasluzheno zabraven. 90 godini ot sazdavaneto na filma „Balkanskata voyna” na Aleksandar Zhekov. – Naroden glas) (http://nglas.hit.bg/statii.htm).
10
11
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България“14. Преговорите ще да са завършили успешно, защото в края на месеца филмът му „Великата освободителна война с Турция и съюзниците“
бива прожектиран – навярно във варненската общинска зала „Съединение“15.
Тази информация дава основание да се приеме, че премиерата на „Балканската война“ у нас се е състояла на 28.VІ.1914 г. Удивителното в случая е,
че до новината (очевидно сътворена край морето) се добира и софийският в.
„Утро“, който в същия този ден (28 юни) известява столичани, че „кинематографичното сдружение във Варна“ ще представи „на 28 и 29 т. м., събота
и неделя“ филма „Великата освободителна война на България с Турция.
„Тая картина – допълва всекидневникът – е от 3 големи части. Тя е снета на
самото бойно поле от Варненския жител г. Ал. Жанов [Жеков] и преработена
в една голяма европейска фабрика“16.
След малко повече от месец филм за Балканската война бива показан и
в софийското кино „Модерен театър“. Заглавието му – „Великата освободителна война на България с Турция“, дължината – „4 големи части“, заснети
„на самото бойно поле“ и илюстриращи „истинските събития от началото до
края на войната“17. Много е възможно зад това заглавие да е надничала кинохрониката „Балканската война“ на Александър Жеков. Дори да не е било
така, обявената за „сензация“ лента ще да е съдържала (според кратките ѝ
описания, появили се в столичната преса) епизоди, заснети от него.
Междувременно (на 15/28 юли 1914 г.) избухва Първата световна война
(1914 – 1918). Александър Жеков ще да е последвал Радко Димитриев (1859 –
1918), назначен след Междусъюзническата война за български пълномощен
министър в Санкт Петербург, който още в началото на планетарния конфликт
преминава на служба в руската армия – като генерал-лейтенант и командир на
8-и армейски корпус от състава на Трета армия, действаща в Галиция. След
успешните боеве, които води срещу австро-унгарците, Димитриев не само
е повишен в чин генерал от пехотата – през септември 1914 г., но и поема
командването на Трета армия. Българинът ръководи първата обсада на град
Пшемисъл (тогава в Австро-Унгария, днес в Полша), продължила от 4 до 28
септември 1914 г., ала оказала се безуспешна. Тогава и там, „на Галицийски
фронт през 1914 – 1915“, Жеков, служещ навярно „в армията на ген. Радко
Славната българска война с Турция. – Варненски новини, г. ІІ, № 392,
14.VІ.1914, с. 3 (Slavnata balgarska voyna s Turtsiya. – Varnenski novini, g. ІІ, № 392,
14.VІ.1914, s. 3).
15
Славяно бълг.-турската война. – Варненски новини, г. ІІ, № 394, 28.VІ.1914, с.
3 (Slavyano balg.-turskata voyna. – Varnenski novini, g. ІІ, № 394, 28.VІ.1914, s. 3).
16
Утро, г. ІV, № 1230, 28.VІ.1914, с. 3 (Utro, g. ІV, № 1230, 28.VІ.1914, s. 3).
17
Мир, г. ХХ, № 4308, 8.VІІІ.1914, с. 2; № 4309, 9.VІІІ.1914, с. 2; № 4310,
10.VІІІ.1914, с. 2; № 4311, 11.VІІІ.1914, с. 2; Дневник, г. XIII, № 4291, 9.VІІІ.1914;
Утро, г. ІV, № 1272, 9.VІІІ.1914 (Mir, g. HH, № 4308, 8.VІІІ.1914, s. 2; № 4309,
9.VІІІ.1914, s. 2; № 4310, 10.VІІІ.1914, s. 2; № 4311, 11.VІІІ.1914, s. 2; Dnevnik, g. XIII,
№ 4291, 9.VІІІ.1914; Utro, g. ІV, № 1272, 9.VІІІ.1914).
14
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Димитриев“ (през Балканската война двамата вече се познават, но кога са се
срещнали за първи път, не се знае), заснема втория си филм, който „по настоящем [лятото на 1926] монтира“. В крайна сметка руснаците превземат крепостта – на 9.III.1915 г. Едва ли обаче нашият кинооператор е отразил „паданието на Пшемисъл“ – по същото време армията на Радко Димитриев се огъва под вихрените атаки на настъпващите германско-австрийски войски край
полския град Горлице. Междувременно, през втората половина на 1914 г.,
Александър Жеков смогва да покаже в Одеса, Ялта и Севастопол филма си за
Балканската война, озаглавен „Нашите славни дни в Тракия“.
В периода юни – юли 1915 г. Жеков се завръща от чужбина „в отпуск“
(навярно от Русия) и бива зачислен като редник в „списъците на 8й Приморски полк от 23й набор-1899 година“18. На 15.VІ.1915 г. е назначен като кинематографист в щаба на Трета армия – с тайна заповед № 323 на министъра
на войната ген. Иван Фичев19. Тъкмо до него Жеков изпраща своята молба
(вече спомената) – на 6 август, от Варна, където понастоящем живее (ІІ участък, ул. „27-и юли“ № 269). На 13 септември пристига в Русе и се явява в
щаба на Трета армия20, началникът на който след два дни издава заповед №
2, с която потвърждава и назначаването, и явяването на „кинематографиста“
Жеков при него21. Същият началник щаб, полковник Попов, най-изненадващо издава на 21 септември в Русе заповед № 4, с която „Алекси“ Жеков бива
отчислен от длъжността си на кинематографист и откомандирован обратно
в 8-о полково военно окръжие (варненското) за друго назначение22. „За съжаление – пише Димитър Тангълов, дългогодишен експерт при ЦВА–Велико Търново, – въпреки усилията ми не успях да открия нито във фонда
на окръжието, нито в този на ЩДА получил ли е Александър Жеков ново
назначение. Във всеки случай, до края на войната не му е било присвоено
офицерско звание, защото името му го няма в обявения през 1918 г. списък на запасните офицери от българската армия“23. Най-вероятно по време
на Първата световна война Александър Жеков не е участвал в състава на
българската армия (липсват данни, които да потвърждават обратното), не е
заснел филм или поне един кадър, но пък се предполага, че в този период
от време (до 1918 г.) той е пребивавал в страната. След това следите му се
изгубват… За близо цяло десетилетие!?
ЦВА, ф. 25, оп. 1, а. е. 16, л. 135, 135 (гръб).
ЦВА, ф. 1, оп. 5, а. е. 434, л. 87.
20
ЦВА, ф. 740, оп. 1, а. е. 4, л. 2; а. е. 5, л. 10.
21
ЦВА, ф. 740, оп. 1, а. е. 5, л. 9 (гръб), л. 11, л. 13.
22
ЦВА, ф. 740, оп. 1, а. е. 5, л. 13, л. 15 гръб.
23
Тангълов, Д. Нови данни за пионера на българския документален филм
Александър Жеков. – Киноизкуство, г. ХХХХІV, № 6, 1989, с. 24 (Tangalov, D. Novi
danni za pionera na balgarskiya dokumentalen film Aleksandar Zhekov. – Kinoizkustvo, g.
XXXXІV, № 6, 1989, s. 24).
18
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До месец август 1926 г., когато и софийският в. „Кубрат“, и в. „Варненска поща“ огласяват желанието му да осъществи из цялата страна поредица
от прожекции на своя филм за Балканската война. Започвайки от Шумен…
Защо Шумен? Защо 6 септември – патронният празник на Четвърта
преславска пехотна дивизия? И всъщност кое събитие отбелязва той – деня на
Съединението или деня на превземането на Тутракан от същата тази дивизия
през 1916 г.? Част от отговорите дава написаното във „Варненска поща“, споменаваща и „4-а преславска дивизия“, чиито действия „се виждат“ във филма;
и „8-и приморски полк“ – още с формирането си през 1884 дислоциран във
Варна, сражаващ се през Балканската война в състава на Втора бригада от
дивизията; и „варненския полк“ (Осми приморски), контраатакуващ „турците
пред Еникьойското чаталджанско укрепление“ по заповед на ген. Радко Димитриев, който първоначално е командващ само на Трета българска армия,
която превзема Лозенград, а в последвалите две операции – ЛюлебургаскоБунархисарската и Чаталджанската – предвожда съединените Първа и Трета
армия. Вестникът не пропуска още имената на ген. Иванов, майор Шкойнов,
ген. Бояджиев и полковник Киселов…
Роден в Калофер, Никола Иванов Иванов (1861 – 1940) участва като
доброволец в Руско-турската война (1877 – 1878), завършва първия випуск на
Военното училище в София (1879) и Николаевската генералщабна академия
в Санкт Петербург (1885), в периода 1896 – 1899 г. е военен министър – като
такъв той пряко ръководи строителството на Военния клуб в София. Навярно
затова по време на службата си в Шумен като началник на „Преславци“ от
1899 до 1903 (председателстващ едновременно и Шуменското общо офицерско събрание), този достоен български офицер става инициатор за построяването на Военния клуб в града. Неговата сграда, открита през 1903 г., в наши
дни е обявена за паметник на културата. По време на Балканската война генерал-лейтенант Иванов командва Втора армия. Той е военачалникът, който
превзема Одрин, нему плененият Шукри паша (комендантът на града) предава сабята си с думите: „Храбростта на българската армия е безподобна. На
такава храброст никоя крепост не може да устои“24.
Освен герой от войната, той е и герой на филма „Балканската война“,
показващ „влизането на Ген. Иванов, полк. Жеков, майор Шкойнов, капит.
Мархолев – командуванието на ІІ Армия – в гр. Чаталджа“; „преглед на позициите“, извършен пред Сан-Стефано (Бююк Чекмедже) от „командующия
на чаталджанските армии Ген. Иванов“… Тези кадри, за съжаление, липсват в съхраненото до наши дни копие на филма „Балканската война“. Но
пък генералът може да се види в два оцелели епизода: „Фердинанд посещава
джамията „Султан Селим“ заедно с генералите: М. Савов, Иванов, Г. Вазов,
майор Вълков и др.“ (присъстващ и във „версията“ от 1926 г. – „влизанието [в
http://bulgarskaistoriq.blog.bg/history/2015/09/09/26-mart-1913-g-bylgariteprevzemat-neprevzemaemata-krepost-o.1390442.
24
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Одрин] на Цар Фердинанд, Царица Елеонора, генералитета“) и „След прегледа царят напуска джамията „Султан Селим“ (в който се виждат само гърбовете на излизащите военни).
Одрин бива превзет от българските войски на 13 март 1913 г. След четири дни цар Фердинанд и царица Елеонора посещават града, непропускайки
да надникнат в прочутия мюсюлмански храм „Султан Селим“, придружени
от „свитата и гвардията“. На 23 март в. „Реч“ помества репортажа „Царската
двойка в Одрин“. „Пред джамията голяма навалица – уверява кореспондентът на вестника. – Султан Селим е почистена и послана отлично. По желанието на Царя направи се кинематографическа снимка на вътрешността
на „Султан Селим“… На 2 часа Техни Величества на автомобили посетиха източния сектор, разрушените фортове и разгледаха трофеите – оръдията. Всички военачалници, командующи войските на източния сектор, дадоха
подробности за щурмът на укрепленията от източния сектор… Царът обходи
и другите сектори, гдето разпитваше за станалите борби в тия окопи и укрепления военачалниците“25. Невероятно е, но абсолютно всички епизоди, описани с думи в репортажа, присъстват, „преведени“ на езика на киното, във
филма „Балканската война“ на Александър Жеков, който е най-вероятният
автор на споменатата „кинематографическа снимка“, реализирана обаче не
във „вътрешността“, а в двора на одринската джамия „Султан Селим“…
Редом с ген. Никола Иванов крачи – и като член на „командуванието на
ІІ Армия“, и при влизането в Чаталджа, и в кинохрониката – майор Иван Рачев Шкойнов (1874 – 1941), който по това време е началник на разузнавателната секция в щаба на Втора армия. Роден е в Габрово, където учи в Априловската гимназия. През 1895 г. завършва Военното училище, след което служи
в артилерийския полк в Шумен, а през 1904 г. – и Генералщабната академия
в Санкт Петербург. Балканската война започва като майор, участва в боевете
за Одрин, през май 1913 г. е произведен в чин подполковник. В Първата световна война той е началник-щаб на Преславската дивизия (1915 – 1916), през
1919 г. преминава в запаса като генерал-майор. През 1923 г. основава Съюз
„Българска родна защита“, а от 1936 г. председателства настоятелството на
Дружеството на запасните офицери.
„Във филма се виждат действията на 4-а преславска дивизия, командувана от Ген. Бояджиев“ – уверява авторът на материала „Незнаен герой и образцов патриот“. Роден в Охрид, Климент Евтимов Бояджиев (1861 – 1933)
завършва нашето Военно училище (1883) и Академията на Генералния щаб в
Италия (1895). През Балканската война предвожда Четвърта преславска дивизия, след това (1913 – 1914) е министър на войната. През Първата световна
война командва Първа армия. Два пъти е отличаван с ордена „За храброст“.
През 1927 г. изработва първата релефна карта на Царство България.
Павлов. Царската двойка в Одрин. – Реч, г. VІ, № 1815 (1946), 23.ІІІ.1913,
с. 3 (Pavlov. Tsarskata dvoyka v Odrin. – Rech, g. VІ, № 1815 (1946), 23.ІІІ.1913, s. 3).
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Но очевидно най-топли са били взаимоотношенията между „въпросният наш варненец“ и „полковник Киселов, от когото автора на филма Александър Ив. Жеков получи славянско гостоприемство и французка любезност в с.
Акалан на предните позиции“. През Балканската война полк. Пантелей Георгиев Киселов (1863 – 1927) наистина е командир на Осми пехотен приморски
(варненски) полк (70 офицери и около 4700 подофицери и войници). Роден
в Свищов, той завършва Военното училище (1883) и стажува във френската
армия, където навярно усвоява споменатата „французка любезност“. За неговото пък „славянско гостоприемство“ говори дори портретът му, от който и до
днес ни гледа човек, който очевидно е бил поклонник на кулинарното изкуство (а и на всичко, съпътстващо последното). Това ни най-малко не му пречи
да прояви неведнъж чутовна храброст, за което свидетелстват многобройните
му отличия.
„От благодарност“ – и за любезността, и за гостоприемството, Жеков
заснема Осми приморски полк на два пъти: веднъж, когато войсковата единица „получава заповед да напусне селото Акалан наречено от войниците „Холерово“ и отиде в с. Синекли за да заеме към Черно море новоустановената от
Лондонска конференция българска граница Мидия-Енос“; и втори, „последен
път“ – „на минаване от с. Кабакча пред чифлик Фуртуна за с. Синекли“. Тези
кадри могат да се идентифицират със съхранените и описани като „дефилиращи пред камерата пехотинци, предвождани от самотен конник. Някои от
войниците водят след себе си на повод натоварени с дървени сандъци мулета.
Мярва се и православен свещеник (с брада и килимявка), също водещ своя
кон“26. Кадри, които определено показват не упътени към окопите несретници
(обречени на погибел), а завръщащи се от фронта щастливи победители (не
само оцелели, но и понесли трофеи, плячка), готвещи се да заемат завоюваната от тях нова (разширена) граница. Кадри, в които вече няма шинели и зимни униформи… Защото са заснети след 17 май 1913 г., когато бива подписан
мирният договор в Лондон, където участниците в тамошната конференция
очертават окончателно линията Мидия-Енос. Тъкмо зад тази нова межда започват да се изтеглят на 18 май българските военни части, насочвайки се към
предварително определените им позиции.
И „селото Акалан“, и полкът на Пантелей Киселов се споменават в мемоарната книга „Моите спомени от войните 1912 – 1918“ на запасния капитан Отон Барбар, излязла през 1923 г. В нея авторът уверява, че във и около
„изпразнения“ град Чаталджа, чийто комендант е бил преди десет години,
са реализирани поне няколко кинокадъра: „На Велик-ден [14 април 1913] в
града пристигна една група офицери от 8-и пехотен приморски полк, който
бивакираше в ляво от нас, нейде си към селото Акалан. С тях дойде и един
кинематограф от софийския „Модерен театър“, който направи няколко
Кърджилов, П. Загадките на филма „Балканската война“. София, Титра, 2006,
с. 60 (Kardzhilov, P. Zagadkite na filma „Balkanskata voyna”. Sofiya, Titra, 2006, s. 60).
26
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снимки. Отпосле през 1914 г. аз имах удоволствието да се видя на платното
на този театър в София и да си спомня и преживея пак ония щастливи Чаталджански дни, които отлетяха като сън“27. Отон Барбар приписва снимките на
софийския „Модерен театър“, чиито оператори със сигурност не проспиват
Балканската война, но в конкретния случай най-вероятно става дума за кинематографична активност, осъществена от Александър Жеков.
Чийто гостоприемен домакин Пантелей Киселов става поредният офицер, поел командването (от 1914 до 1918 г.) на споменатата нееднократно
Преславска дивизия. По време на Първата световна война той (вече генерал)
повежда шуменци в боевете при Тутракан и допринася съществено за овладяването му. По силата на Букурещкия договор от 1913 г. този български град
(ведно с цяла Южна Добруджа) преминава в пределите на Кралство Румъния.
Битката за Тутраканската крепост (състояща се от 15 форта) не отстъпва по
драматизъм и величавост на тази за Одрин, но дълги години биваше умишлено премълчавана и незаслужено пренебрегвана – заради криворазбрано
„добросъседство“ и заради още по-криворазбрана „българо-съветска дружба“. Защото е факт (исторически), че в епопеята срещу българите (предимно
добруджански бежанци, помнещи добре вражеската окупация с всичките ѝ
издевателства) воюват не само румънци, но и руснаци (цели три дивизии –
две пехотни и една кавалерийска). Въпреки тяхната съпротива градът бива
освободен на 6.ІХ.1916 г.
Ето защо тази дата става патронният празник на разположената в Шумен пехотна дивизия. Ето защо Александър Жеков я избира за „стартова“ на
неговата инициатива, още повече, че тъкмо през 1926 г. се навършват десет
години от знаменателното събитие. В което ролята на „Преславци“ е водеща.
Те, несъмнено, са главният „колективен герой“ и на кинохрониката „Балканската война“. Сред командирите им през годините пък са четирима български офицери, оказали се (случайно или не) „звезди“ и на кървавата Тракийска
епопея, и на целулоидната Жекова творба. Има и друго – по това време Шумен е не само голям гарнизонен град, но и културен център. Военният му клуб
отдавна се е превърнал в информационно, възпитателно, духовно, престижно
средище. В добавка – и филмово. Защото на 11.ІV.1926 г. в един от салоните
му се открива кино „Военно събрание“28, което разполага дори със собствен
Барбар, О. Моите спомени от войните 1912 – 1918. София, Печатница на
Армейския военно-издателски фонд, 1923, с. 69 (София, Военноиздателски комплекс
„Св. Георги Победоносец”, 1993 – фототипно издание) (Barbar, O. Moite spomeni ot
voynite 1912 – 1918. Sofiya, Pechatnitsa na Armeyskiya voenno-izdatelski fond, 1923, s. 69
(Sofiya, Voennoizdatelski kompleks „Sv. Georgi Pobedonosets”, 1993 – fototipno izdanie)).
28
Хараланова, Б. Киното в живота на шуменци 20-30-те години на ХХ век.
– В: Модернизацията на България и Габрово 1878 – 2006 (сборник доклади от
национална научна конференция, организирана от Института по история при БАН и
РИМ-Габрово). Велико Търново, Фабер, 2007, с. 447 (Haralanova, B. Kinoto v zhivota
na shumentsi 20-30-te godini na XX vek. – V: Modernizatsiyata na Balgariya i Gabrovo
27
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оркестър29! Затова и е логично да се предположи, че тъкмо там се е състояла
прожекцията, обявена от печата за „първа“, „начална“. Оттам Жеков е възнамерявал да започне своя „поход“. Решаващи за неговия избор на мястото
най-вероятно са били тъкмо славата на шуменския Военен клуб, съчетана с
авторитета както на самия град, така и на местното военно подразделение.
С чийто командир създателят на филма най-вероятно се е срещнал предварително и договорил – в противен случай в. „Кубрат“ едва ли би огласил,
че демонстрирането на филма ще се осъществи „благодарение съдействието
на началника на гарнизона“. Предполагам, че организаторите на прожекцията са разчитали и на евентуалния „рекламен ефект“, който би могъл да бъде
предизвикан от присъствието на планираната „премиера“ на цели четирима,
свързани с Шумен генерали герои (Жеков едва ли е пропуснал възможността
да ги покани на нея).
В крайна сметка и приготовленията, и скромната „рекламна кампания“ приключват, за да дойде денят на „Тутраканската десетгодишнина“30. На
6.ІХ.1926 г. в Шумен се провежда („с голям ентусиазъм“) „празненство на
частите на 4-та преславска дивизия“ – извършено е производството на юнкерите от Военното училище в първи офицерски чин, бива осветено знамето
на Десети конен полк31, състои се „бляскав парад, отслужва се молебен32…
Височайши гости на този „паметен за родното войнство ден“ са и цар Борис
III, който държи пламенна реч (поместена във в. „Пряпорец“33), в която нарича
дивизията „желязна“, и министърът на войната (1923 – 1929) Иван Вълков34.
Също участник във филма „Балканската война“, чиято „роля“ бива доста
подробно „рецензирана“ от Ванеш във „Варненска поща“ (по понятни причини): „влизанието [в Одрин след падането му] на Цар Фердинанд, Царица
Елеонора, генералитета, съпроводени от младия майор Иван Вълков, един
от главните виновници за сломяването на тази непревзимаема крепост, днес
Военен министър на България, който с карта на ръка на форт Айджи-Йолу,
1878 – 2006 (sbornik dokladi ot natsionalna nauchna konferentsiya, organizirana ot Instituta
po istoriya pri BAN i RIM-Gabrovo). Veliko Tarnovo, Faber, 2007, s. 447).
29
Пак там, с. 448.
30
Дятчин, Н. Тутраканската десетгодишнина. – Мир, г. XXXII, № 7854,
4.IX.1926, с. 3 (Dyatchin, N. Tutrakanskata desetgodishnina. – Mir, g. XXXII, № 7854,
4.IX.1926, s. 3).
31
Военни. – Мир, г. XXXII, № 7856, 7.IX.1926, с. 2 (Voenni. – Mir, g. XXXII, №
7856, 7.IX.1926, s. 2).
32
Тържествата в Шумен. – Пряпорец, г. XXVIII, № 199, 7.IX.1926, с. 2
(Tarzhestvata v Shumen. – Pryaporets, g. XXVIII, № 199, 7.IX.1926, s. 2).
33
Речта на Н. В. Царя на тържествата в Шумен. – Пряпорец, г. XXVIII, № 200,
8.IX.1926, с. 1 (Rechta na N. V. Tsarya na tarzhestvata v Shumen. – Pryaporets, g. XXVIII,
№ 200, 8.IX.1926, s. 1).
34
Речи на Н. В. царя пред войската. – Мир, г. XXXII, № 7857, 8.IX.1926, с. 2
(Rechi na N. V. tsarya pred voyskata. – Mir, g. XXXII, № 7857, 8.IX.1926, s. 2).
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пръв паднал под натиска на славния 10 Родопски полк, обяснява на Народните представители хода на атаката“.
Никъде в печата обаче не се споменава за кинопрожекция. Логичното уж предположение, че на 6.ІХ.1926 г. Александър Жеков е показал филма
си „Балканската война“ в шуменския Военен клуб, не се потвърждава и
от друг меродавен източник, изследван задълбочено от н.с. Бета Хараланова,
експерт в Регионалния исторически музей-Шумен. В своята научна публикация „Киното в живота на шуменци 20-30-те години на ХХ век“ тя споменава
за съществуването на „списъци на всички филми, представени в Шумен от
1926 до 1930 г.“35, водени добросъвестно от Ростислав Бакалов. Роден през
1912 г., този летописец на киноисторията в града още като ученик става плакатист на „Военното кино“ (под което наименование е известно сред шуменци споменатото вече „Военно събрание“), за чийто директор бива назначен
през 1936 г. През втората половина на 20-те Бакалов педантично записва в
„специални тефтери с твърди корици“36 заглавията на филмите, показани през
този период в трите шуменски кина – „Военното кино“, „Народното кино“
и театър „Одеон“, посочвайки още датите на прожекциите, имената на актьорите (както и ролите, които те изпълняват), наименованието на фирмите
производителки… За съжаление, според г-жа Хараланова, с която установих
контакт, в тези тефтери, заведени в РИМ-Шумен37, не фигурира заглавието на
филм за Балканската война, който да е бил прожектиран в града през 1926-а!
Но пък се знае (от съобщения в пресата), че в периода 1926 – 1930 г.
Александър Жеков показва „Балканската война“ – в София38, Пловдив39,
Варна, Русе40, Търново, Видин (може би), Берковица (където дори оставя документална следа, изпращайки през 1928 г. писмо до местното читалищно
Хараланова, Б. Киното в живота на шуменци, с. 449 (Haralanova, B. Kinoto
v zhivota na shumentsi, s. 449).
36
Пак там.
37
РИМ, Шумен, Фонд Р. Бакалов, Инв. № 2308.
38
Модерен театър. – Утро, г. ХV, № 4859, 23.Х.1925, с. 2; Александър Жеков
против Бернард Шоу. – Мир, г. XXXIII, № 8050, 2.V.1927*; Смъртта – режисьор. – №
8051, 3.V.1927*; Горе главите! – № 8052, 4.V.1927*; Смъртта – режисьор. – № 8054,
8.V.1927* (Moderen teatar. – Utro, g. HV, № 4859, 23.H.1925, s. 2; Aleksandar Zhekov
protiv Bernard Shou. – Mir, g. XXXIII, № 8050, 2.V.1927*; Smartta – rezhisyor. – № 8051,
3.V.1927*; Gore glavite! – № 8052, 4.V.1927*; Smartta – rezhisyor. – № 8054, 8.V.1927*).
39
Александър Жеков против Бернард Шоу. – Юг (Пловдив), № 1057, 23.ІV.1927*;
№ 3398, 7.V.1930*; Кинозвезда (Пловдив), г. V, № 55, 20.Х.1928, с. 2*; Борба (Пловдив), № 2247, 24.Х.1928, с. 2*; № 2246, 23.Х.1928, с. 2*; Победа (Пловдив), № 74, 1930,
с. 2* (Aleksandar Zhekov protiv Bernard Shou. – Yug (Plovdiv), № 1057, 23.ІV.1927*; №
3398, 7.V.1930*; Kinozvezda (Plovdiv), g. V, № 55, 20.H.1928, s. 2*; Borba (Plovdiv), №
2247, 24.H.1928, s. 2*; № 2246, 23.H.1928, s. 2*; Pobeda (Plovdiv), № 74, 1930, s. 2*).
40
Кинопреглед (Русе), г. II, № 42, 19.XI.1927, с. 1 (Kinopregled (Ruse), g. II, №
42, 19.XI.1927, s. 1).
35
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настоятелство41)… Със своя филм, „с който никой народ на земното кълбо
не може да се гордее“ (звучи самохвално, но си е чиста истина), обикаля военни поделения и гарнизони, училища и читалища, възползва се от кръгли
годишнини и светли дати, убеждава дамски и благотворителни комитети…
На 14 май 1930 г. пловдивският в. „Юг“ публикува статията на Лазар Пулиев
„Патриотични филми – „Балканската война“42. След което журналистическите материали, посветени на филма, секват – за цели 30 години! Изгубват се
и дирите на самия Александър Жеков. По-нататъшната му съдба е напълно
неизвестна. Днес ние не знаем дали е имал семейство, деца, внуци. Не знаем
как е протекъл неговият земен път. Кога, къде и как е завършил той…

Александров, А. Заснети победи. Балканската война в българското кино. –
Художествена самодейност, № І, 1987 (Aleksandrov, A. Zasneti pobedi. Balkanskata
voyna v balgarskoto kino. – Hudozhestvena samodeynost, № І, 1987).
42
Сучурумски [Лазар Пулиев]. Патриотични филми – „Балканската война”.
– Юг (Пловдив), № 3405, 14.V.1930, с. 2* (Suchurumski [Lazar Puliev]. Patriotichni
filmi – „Balkanskata voyna“. – Yug (Plovdiv), № 3405, 14.V.1930, s. 2*).
Забележка: Цитатите от информационните източници, отбелязани в библиографията със звездичка (*), са според 20-томния алманах „Сборник материали из
историята на българското кино, поместени в периодичния печат, излизал в България
през периода 1890 г. до 9.ІХ.1944 г.“, чиито съставители са Костадин Костов и Магда
Костова, както и от техния многотомен труд „Каталог за репертоара на кината в София. Хронологичен указател за периода от 1909 до 1944“. Портфейл БНФ.
41
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Обр. 1. Дописката в софийския в. „Кубрат“ (14.VІІІ.1926)
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Обр. 2. 17 март 1913, Одрин. Цар Фердинанд и царица Елеонора посещават
джамията „Султан Селим“, придружени от командването на българската
армия, част от което са генералите Михаил Савов, Никола Иванов и Георги
Вазов, а също и майор Иван Вълков. Кадър от филма „Балканската война“

Обр. 3. „На форта „Аиджи-Йолу“ народните представители се запознават
с хода на атаката на крепостта от майор Вълков“ (изправен над седналия
свещеник с дълга брада и жезъл в ръка) – според междукадровите надписи
на филма „Балканската война“
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Обр. 4. Кадър от филма „Балканската война“. Войници и офицери
от Осми приморски полк на път към новата граница, заснети
от Александър Жеков край чифлик Фортуна, след като са напуснали
с. Кабакча и са се устремили за с. Синекли

Обр. 5. Александър Иванов Жеков – авторът на българския филм
„Балканската война“
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РОЛЯТА НА Д-Р В. РАДОСЛАВОВ
ЗА ВКЛЮЧВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ
В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Бисер Георгиев
THE ROLE OF DR. V. RADOSLAVOV
FOR THE PARTICIPATION OF BULGARIA
IN THE FIRST WORLD WAR
Biser Georgiev
This article discusses the role of Dr. V. Radoslavov for the participation of Bulgaria
in the First World War. As Prime Minister and Minister of Foreign Affairs he has made a
significant contribution to Bulgaria’s joining the Central Powers. However, his “choice” is
to a large extent predetermined by the unfortunate politics of previous governments and the
enormous unrealized desire to achieve full national unity.

Проблемът за включването на България в Първата световна война е
дълго изучаван1 и въпреки това – актуален. Достатъчно е да споменем, че мноМаджаров, М. Дипломатическа подготовка на нашите войни. Спомени,
частни писма, шифровани телеграми и поверителни доклади. София, 1932 (Madzharov, M. Diplomaticheskata podgotovka na nashite voyni. Spomeni, chastni pisma, shifrovani telegrami i poveritelni dokladi. Sofia, 1932); Омарчевски, Ст. Българските управници през Световната война. Факти и документи. София, 1921 (Omarchevski,
St. Balgarskite upravnici prez Parvata svetovna voyna. Fakti i dokumenti. Sofiya, 1921);
Велчев, В. Към погром. Как се провалиха народните идеали. София, 1927 (Velchev,
V. Kam pogrom. Kak se provaliha narodnite ideali. Sofiya, 1927); Влахов, Т. Отношенията между България и Централните сили по време на войните 1912 – 1918 г. София,
1957 (Vlahov, T. Otnosheniyata mezhdu Balgariya i Tsentralnite sili po vreme na voynite
1912 – 1918 g. Sofiya, 1957); Илчев, Ив. България и Антантата през Първата световна война. София 1990 (Ilchev, Iv. Balgariya i Antantata prez Рarvata svetovna voyna.
Sofiya, 1990); Марков, Г. Голямата война и българският ключ към европейския погреб (1914 – 1916). София, 1995 (Markov, G. Golyamata voyna i balgarskiyat klyuch
kam evropeyskiya pogreb (1914 – 1916). Sofiya, 1995); Minkov, Stefan Marinov: Petrov,
Racho Stoi︠a︡nov, in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War,
ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer,
and Bill Nasson, issued by Freie Universität Berlin, Berlin 2018-05-14. DOI: 10.15463/
1
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го съвременни руски политици считат дори днес българите за „неблагодарни“
за полученото с помощта на Русия през 1878 г. национално освобождение. На
практика въпросът е много по-сложен и изисква специално внимание, което
е обект на настоящия труд. Той е изграден върху основата на много сериозна
новоизвлечена архивна информация и нов прочит на редица вече известни
документи.

***
Началото на Първата световна война сварва България в тежка политическа и икономическа ситуация. Страната току-що е преживяла своята първа
национална катастрофа, свързана със загубата на десетки хиляди квадратни километри земи, населени с българи. Букурещкият (28 юли 1913 г.) и Цариградският (16 септ. 1913 г.) мирни договори снижават до минимум придобивките
от Лондонския (17 май 1913 г.). Така големите човешки и материални жертви,
дадени през войните2, не само не донасят национално обединение, а и перспективите за такова се отдалечават във времето. Новите сръбска, гръцка и
румънска администрации не зачитат малцинствените права, договорени с Букурещкия мир, и започват настъпление срещу отдавна извоювани училищни
и църковни права. Повечето велики сили се дистанцират от българските проie1418.11258; Минков, С. Добруджанският въпрос през Първата световна война:
геополитически, политически и военностратегически обзор. Шумен, 2013 (Minkov,
S. Dobrudzhanskiyat vapros prez Parvata svetovna voyna: geopoliticheski, politicheski i
voennostrategicheski obzor. Shumen, 2013); Шкундин, Гр. Русские и болгары в годы
Первой мировой войны: проблемы взаимовосприятия. – Россия - Болгария: векторы
взаимопонимания. XVIII-XXI вв. Российско-болгарские научные дискусии. Москва,
2010, с. 188 сл. (Shkundin, Gr. Russkie i bolgari v godi Pervoy mirovoy voyni: problemi vzaimovospriyatiya – Rossiya – Bolgariya: vektori vzaimoponimaniya XVIII – XXI vv.
Rossiysko-bolgarskie nauchnie diskusii. Moskva, 2010, s. 188 sl.); Генов, Г. Политическа и дипломатическа история на България. Т. XXIII. България и Първата световна
война. ч. ІІ (Genov, G. Politicheska i diplomaticheska istoriya na Balgariya. Т. XXIII.
Balgariya v Parvata svetovna voyna. Сh. II); Калчев, К. Българо-турски външнополитически връзки и отношения (1913 – 1915 г.). Велико Търново, 2010 (Kalchev, K.
Bulgaro-turski vanshnopoliticheski vrazki i otnosheniya (1913 – 1915 g.). Veliko Tarnovo,
2010, s. 193 sl.); Саздов, Д. Мисията на Фердинанд в България. София, 2016, с. 162
сл. (Sazdov, D. Misiyata na Ferdinand v Balgariya. Sofiya 2016, s. 162 sl.); Иванов, Ст.
Германия и България 1914 – 1915. Велико Търново, 2002 (Ivanov, St. Germaniya i Balgariya 1914 – 1915. Veliko Tarnovo, 2002) и мн. др.
2
Над 50 000 убити и външен дълг, надминаващ един милиард лв. Преките
разходи по двете Балкански войни надхвърлят 450 млн. лв. Радославов, В. България и световната криза. София, 1993, 60–61 (Radoslavov, V. Balgariya i svetovnata
kriza. Sofiya, 1993, 60–61); Пряпорец, бр. 54 от 19 ноем. 1913 (Pryaporets, br. 54 ot 19
noem. 1913.). Вж. и Марков, Г. Голямата война и българският ключ, с. 23 (Markov, G.
Golyamata voyna i balgarskiyat klyuch, s. 23) и цит. лит.
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блеми, подозирайки с основание Фердинанд в желание за скорошен реванш3.
От първостепенна балканска сила България изведнъж се оказва заобиколена
от силни врагове. Петербург застава на просръбски позиции, защото „славянското“ (българско, Б. Г.) население се управлява от „славянска“ (сръбската, Б.
Г.) държава4.
Вътрешнополитическата обстановка също е много сложна. Обществото е объркано и разделено. Витаят проруски и антируски настроения, които
се засилват или отслабват според обстоятелствата. На 4 юли 1913 г. властта
е поета от д-р В. Радославов, който оглавява коалиционно правителство от
Либералната, Народнолибералната и Младолибералната партия. Новата власт
се опитва да промени външнополитическата ориентация на страната към Берлин и Виена, но поне в началото го прави много предпазливо5. Причината
е слабата обществена подкрепа, която обединените либерали имат. Те губят
парламентарните избори на 24 ноември и се задържат на власт с много задкулисни комбинации, съществена роля в които играе и Фердинанд. След едва
няколкодневна парламентарна дейност Шестнадесетото обикновено народно
събрание е разпуснато навръх нова година и са насрочени нови избори на 23
февруари 1914 г. Обединената коалиция ги печели с незначително мнозинство (126 срещу 119 гласа) главно благодарение на 12-те депутатски места,
спечелени от турското малцинство в Гюмюрджинско с помощта на властите.
Малко след това правителството на д-р В. Радославов успява да сключи и
да прокара скандално в Народното събрание 500-милионен държавен заем с
немската групировка „Дисконтогезелшафт“. Така управляващите стабилизират своето положение. След избухването на войната те първоначално са много
ентусиазирани и правят сондажи в Берлин за сключването на съюзен договор.
Отговорът, че Германия предпочита София да запази неутралитет, обаче бър-

Особено агресивен срещу българския монарх е френският печат. Илчев, Ив.
България и Антантата, с. 21 (Ilchev, Iv. Balgariya i Antantata, s. 21). Слаба подкрепа на
българската дипломация оказва единствено Виена. Мишев, Р. Хабсбургският орел над
Балканите. Епизоди от дейността на австро-унгарската тайна дипломация и разузнавателни служби в България 1878 – 1915. Велико Търново, 1992, с. 128 (Mishev, R.
Habsburgskiyat orel nad Balkanite. Epizodi ot deynostta na avstro-ungarskata tayna diplomatsiya i razuznavatelni sluzhbi v Balgariya 1878 – 1915. Veliko Tarnovo, 1992, s. 128).
4
За една многонационална империя като руската това е нормално, но съвременниците го приемат изключително болезнено. Шишманов, Ив. Наука и политика.
София, 1913, с. 3 и сл. (Shishmanоv, Iv. Nauka i politika. Sofiya, 1913, s. 3 i sl.); Костов,
Ст. Славянофилство и неославизъм. София, 1914, с. 5 и сл. (Kostov, St. Slavyanstvo i
neoslavizam. Sofiya, 1914, s. 5 sl.) и др.
5
Георгиев, Б. Дипломатическая деятельность д-ра Васила Радославова в
1914 г. – Первая мировая война. Взгляд спустя столетие. 1915 год. Москва, 2016,
220–241 (Georgiev, B. Diplomaticheskaya deyatelnost d-ra Vasila Radoslavova v 1914 g.
– Pervaya mirovaya voyna. Vzglyad spustya stoletie. 1915 god. Moskva, 2016, 220–241).
3
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зо охлажда агресивните намерения6. В новата обстановка Гърция и Румъния
мобилизират част от войските си и пред опасността от нов 16 юни Радославов
е принуден да обяви високо политика на строг неутралитет. Въпреки някои
нарушения на същия в полза на Германия, свързани с пропускане на войници
и военни пратки за Цариград през територията на България, той се спазва
стриктно до края на 1914 г. Главата на българското правителство преценява,
че след Балканските войни България вече няма какво повече да търси на изток
и по този начин отпадат пречките за едно „истинско помирение“ с турците7.
От друга страна, всяко вплитане в усложнения там може да отклони и лиши
България от възможността да се бори за връщането на Вардарска Македония8.
Тази позицията се оказва правилна, защото Гърция скоро окупира Северен
Епир, мобилизира още войски и се готви да окупира Битолско под предлог
от българска заплаха9. Надеждата на българския министър-председател е с
помощта на Антантата да успее по дипломатически път да притисне Сърбия
да върне на България Вардарска Македония. Белград обаче оказва упорита
съпротива дори пред опасността от разгром, каквато се появява в късната есен
на 1914 г. От своя страна гръцкият премиер Венизелос се обявява категорично
срещу каквито и да било териториални отстъпки на България в Македония,
включително в сръбската част10, а румънският му колега Братияну пуска слух
за българска подготовка за окупиране на Южна Добруджа11. Това създава сериозни затруднения на българската външна политика. Проблеми има и във
вътрешнополитически план, защото дясната опозиция още в началото на войната силно недоволства, че България не се присъединява към Съглашението12.
Началото на 1915 г. слага край на много илюзии в българското политическо общество. След кръвопролитните сражения през лятото и есента на 1914 г.
войната през зимата на същата се превръща в позиционна. Сега на преден план
излиза задачата за спечелване на нови съюзници. Това повишава значението
на България, но не решава текущите проблеми. След като Сърбия преодолява
Георгиев, Б. Миражът за „Велика България“. Животът и дейността на д-р
В. Радославов (1854 – 1929). Велико Търново, 2016, 381–382 (Georgiev, B. Mirazhat
za „Velika Balgaria“. Zhivotat i deynostta na d-r V. Radoslavov (1854 – 1931). Veliko
Tarnovo, 2016, 381–382).
7
Радославов, В. България и световната криза, с. 81 (Radoslavov, V. Balgariya i
svetovnata kriza, s. 81).
8
ЦДА, ф. 176, оп. 3, а. е. 13, л. 155; А-БАН, ф. 57к, оп. 1, а. е. 31, л. 1–2.
9
ЦДА, ф. 176, оп. 3, а. е. 14, л. 274–275.
10
Пряпорец, бр. 280 от 1 ноем., бр. 281 от 3 ноем. 1914 (Pryaporets, br. 280 ot 1
noem., br. 281 ot 3 noem. 1914) и др.
11
ЦДА, ф. 176, оп. 3, а. е. 14, л. 50–54. Вж. и Румънски интриги. – Пряпорец,
бр. 223 от 25 септ. 1914 (Rumanski intrigi. – Pryaporets, br. 223 ot 25 sept. 1914). Вж. и
бр. 241 от 13 окт. 1914.
12
Пряпорец, бр. 169 от 26 юли 1914; България, бр. 252 от 2 авг. 1914 (Pryaporets,
br. 169 ot 26 yuli 1914; Balgariya, br. 252 ot 2 avg. 1914) и др.
6
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суперкритичната ситуация след завладяването на Белград, личностите, които
вярват, че правителството на Пашич ще отстъпи територии без война, рязко намаляват13. Неуспешният опит да се изтъргува българският неутралитет засилва
мрачните мисли. Към това се прибавят сведенията, че Букурещ сключва държавен заем в Лондон и се готви за война срещу Австро-Унгария. На 5 януари
френският дипломатически представител в София Панафьо съобщава на В. Радославов, че скоро Букурещ ще направи предложение за връщане на Добруджа,
без Тутракан и Силистра, срещу неутралитет, но това не се случва. Малко покъсно пълномощният министър на Великобритания Б. Айрънсайд уведомява
българския външен министър, че страната му е готова да предостави заем и на
България, като намеква, че тя може да се присъедини към Румъния. Радославов
отказва категорично14.
Слуховете за течащи преговори активизират действията на опозицията.
На 15 януари депутатите тесни социалисти Г. Кирков и В. Коларов отправят
интерпелация до външния министър, в която се интересуват вярно ли е, че
страната се готви да напусне обявения неутралитет15.
Налице са и много текущи вътрешнополитически проблеми. След
включването на Османската империя във войната турците в Гюмюрджински
окръг се раздвижват, въпреки че правителството прави всичко възможно да
подкрепи българския етнически елемент там16. Заради военното положение
общинските избори са отложени17. Бушуващата война нарушава нормалните
икономически връзки, поради което на 28 януари правителството внася Закон
Мах, Р. Балкански работи. София, 2002, с. 632 (Mah, R. Balkanski raboti.
Sofiya, 2002, s. 632).
14
Радославов, В. Дневни бележки 1914 – 1916. Съст. Илчев, Ив. София, 1993,
с. 104 (Radoslavov, V. Dnevni belezhki 1914 – 1916. Sust. Ilchev, Iv. Sofiya, 1993, s. 104).
15
НБКМ-БИА, ф. 263, оп. 1, а. е. 13, л. 189а-189б.
16
Част от бежанците от Западна Тракия са настанени в Бургаски окръг, като до
средата на март 1915 г. са гласувани 6 милиона лева свръхсметни кредити за устройването им. Стенографски дневници на Седемнадесетото обикновено народно събрание.
Първа редовна сесия. София, 1915, с. 2786–2794, 3107–3119. На 19 януари 1915 г. Народното събрание гласува законопроект за изграждане на училища с държавни средства
в Гюмюрджина и Ксанти. Пак там, с. 1929–1931. За цялостните грижи за посочения
регион Вж. Трифонов, Ст. Административна уредба и управление на Западна Тракия
(1913 – 1915) – ГСУиф. т. 76. София, 1986, 211–260 (Trifonov, St. Administrativnata uredba i upravlenie na Zapadna Trakiya (1913 – 1915) – GSUif. T. 76. Sofiya, 1986, 211–260);
Трифонов, Ст. Българското учебно дело в Западна Тракия (1912 – 1920). – В: Българският национален въпрос след Берлинския конгрес. София, 1986, 76–110 (Trifonov, St.
Balgarskoto uchebno delo v Zapadna Trakiya (1912 – 1920). – V: Balgarskiyat natsionalen
vapros sled Berlinskiya kongres. Sofiya, 1986, s. 76-110); Трифонов, Ст. Бежанският
въпрос в българо-турските отношения (1913 – 1918). – ИБИД. Т. 37. София, 1985,
169–204 (Trifonov, St. Bezhanskiyat vapros v balgaro-turskite otnosheniya (1913 – 1918). –
IBID. Т. 37. Sofiya, 1985, 169–204).
17
НБКМ-БИА, ф. 263, оп. 2, а. е. 28, л. 1–2.
13
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за обществената предвидливост, който е гласуван бързо18. Големи тревоги създават епидемиите, възникнали вследствие на войните. За локализирането
им на 23 февруари е внесен специален законопроект. Три дни по-късно в Народното събрание постъпват и законопроекти за народното здраве и за хигиената и безопасността на труда19.
Към проблемите на премиера се прибавя и този, че заради приближаващата война антимонархическите и антикобургските настроения се засилват.
Радославов е предупреден специално от пловдивския окръжен управител за
разкриване на анархистки групи в София и Пловдив20. Две седмици по-късно,
на 1 февруари 1914 г., в един часа през нощта избухва бомба в градското казино в
столицата, при което загиват 4 души21, а мнозина са ранени22. Полицията веднага арестува няколко заподозрени, които скоро са осъдени на смърт и обесени
на 14 юли 1915 г. Два месеца по-късно истината се разкрива, като се оказва,
че подбудител на атентата е турският вътрешен министър Талаат бей, а организатор – известният с убийството на Стамболов търговец на оръжие Наум
Тюфекчиев, застрелян в София седем месеца по-късно от дейци на ВМОРО23.
През втората половина на януари 1915 г. е постигнат успех в преговорите с „Дисконтогезелшафт“. На 18 януари се подписва допълнително споразумение, с което банковият синдикат се съгласява да отпусне на българската държава 150 милиона лева от кредита, платими на няколко транша до лятото на
с. г. Това е политически акт и за да не бъде изтълкуван като такъв, Радославов
инструктира българските пълномощни министри да обяснят случилото се като
„чисто финансова“ операция, независимо че едно от условията е България да
получи част от предвидените суми след започване на евентуална мобилизация24.
Постепенно горчивата истина, че страната няма да получи нищо, ако не
воюва, започва да се осъзнава от цялата общественост. Политическите прогСтенографски дневници на Седемнадесетото обикновено народно събрание.
Първа редовна сесия, с. 2085 сл., 2131 сл.
19
Пак там, с. 2477, 2527 сл. Вж. и А-БАН, сб. 4, оп. 1, а. е. 106, л. 17.
20
НБКМ-БИА, ф. 263, оп. 1, а. е. 12, л. 16–17, 18–19. Ив. Димитров до
Радославов, 6 ян. 1915 и 7 ян. 1915.
21
Пешев, П. Историческите събития и деятели от навечерието на Освобождението ни до днес. С бележки за живота ми. Чуто, видяно, преживяно. София, 1993,
с. 484 (Peshev, P. Istoricheskite sabitiya i deyateli ot navecherieto na Osvobozhdenieto ni
do dnes. S belezhki za zhivota mi. Chuto, vidyano, prezhivyano. Sofiya, 1993, s. 484).
22
Радославов, В. Дневни бележки, с. 111 (Radoslavov, V. Dnevni belezhki, s.
111). Избягващият кръчмите Радославов (А-БАН, сб. 4, оп. 1, а. е. 106, ч. І, л. 55) не е
сред тях. Пак там, с. 112.
23
Марков, Г. Покушения, насилие и политика в България 1878 – 1947. София,
2003, 124–138 (Markov, G. Pokusheniya, nasilie i politika v Balgariya 1878 – 1947.
Sofiya, 2003, 124-138).
24
Георгиев, Б. Миражът за „Велика България“, с. 409 (Georgiev, B. Mirazhat za
„Velika Balgaria“, s. 409).
18
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нози са неблагоприятни, защото в края на януари 1915 г. изпратеният на специална мисия в Рим Н. Генадиев дава сведения, че Италия ще се присъедини
към Антантата, като в близко време това се очаква да направят също Румъния
и Гърция25. Подобна перспектива е изключително неприятна за политиката
на д-р В. Радославов, защото евентуалното присъединяване на България към
Антантата, срещу получаването на несигурни малки компенсации, не влиза в
неговите планове. От друга страна, увеличаването на силите на противниците
на българското обединение заплашва с нова национална катастрофа и затова
лидерът на либералите отчаяно се опитва за пореден път да продаде неутралитета26.
В началото на февруари 1915 г. англо-френска ескадра атакува Дарданелите. Стратегическото положение на България дава възможност на министър-председателя да започне нов тур „наддаване“ за българския неутралитет,
или за участие в събитията. За негова най-голяма изненада Виена се отказва
от възможността да възнагради евентуалната неутрална позиция27. От другата
страна Пашич твърдо отказва да признае за меродавни каквито и да било обещания на Англия, Франция и Русия към България по отношение на Македония28. Това за пореден път поставя българския министър-председател в патова
ситуация и той се принуждава да поддържа официално обявената позиция на
неутралитет с надеждата, че някоя от воюващите групировки ще отстъпи. В
писмо до В. Радославов от Рим Д. Ризов доста свободно интерпретира възможностите за скорошно решение на конфликта. Според него една от тях е
германските войски да прегазят Сърбия, за да помогнат на турците. Другата
вероятност е Цариград да падне, с което Германия и Австро-Унгария да се
окажат изолирани и обкръжени от много врагове29. Радославов обръща доста
Марков, Г. Голямата война и българският ключ, 106–108 (Markov, G.
Golyamata voyna i balgarskiyat klyuch, 106–108).
26
Дипломатически документи за намесата на България в Европейската
война. Т. 2. София, 1921, с. 376 (Diplomaticheski dokumenti za namesata na Balgariya v
Evropeyskata voyna. Т. 2. Sofiya, 1921, s. 376).
27
ЦДА, ф. 176, оп. 3, а. е. 247, л. 120, 124, 130.
28
Марков, Г. Голямата война и българският ключ, с. 112 (Markov, G. Golyamata voyna i balgarskiyat klyuch, s. 112) и цит. лит. През втората половина на февруари
Париж активизира политиката си по отношение на България, като Орлеанският дук,
който се среща с Фердинанд, обещава на едро Добруджа, цяла Македония и Тракия
с Цариград. Радославов е изумен от последното, а Кобургът оценява предложението
като „безсрамно“. Радославов, В. Дневни бележки, 108–109 (Radoslavov, V. Dnevni
belezhki, 108–109).
29
ЦДА, ф. 313, оп. 1, а. е. 952, л. 15–21. В този период Д. Ризов почти открито
изразява предпочитанията си към Централните сили, като смята, че Италия ще се
присъедини към тях, което е сериозна грешка за дипломатическо лице от неговия
ранг. За цялостната му дейност през периода вж. Радоева, Сн. Димитър Ризов – от
Битоля до Берлин (1862 – 1918). София, 2014, 195–224 (Radoeva, Sn. Dimitar Rizov –
ot Bitolya do Berlin (1862 – 1918). Sofiya, 2014, 195–224).
25
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слабо внимание на тези разсъждения, от които нито едно не се сбъдва. Той добре разбира, че българският неутралитет плаши Атина и Букурещ, задържайки включването им във войната на страната на Съглашението, но недоволства
от факта, че Берлин и Виена не го оценяват по достойнство30. Българският
министър-председател е наясно, че ако иска да извърши пълно, или поне
частично национално обединение, следва да поддържа курса на реваншизъм по отношение на Сърбия, Гърция и Румъния, който му е наложен от
неудачната политика на предходните правителства. За негово съжаление Русия, Великобритания и Франция нямат възможност, а и не желаят да нарушат
интересите на заобикалящите го балкански страни, заради добруването на
България. В тази обстановка почти единствената му перспектива е да дрънка
оръжие, с цел да уплаши някое от балканските правителства и да го принуди
да направи мирни отстъпки. Съществува и вероятност Централните държави
да прегазят Сърбия и да позволят на България да се включи в последната фаза
на войната, но през пролетта на 1915 г. тя е повече от имагинерна.
Развитието на Дарданелската операция раздвижва българските пълномощни министри в Петербург, Лондон и Париж. Маджаров, Хаджимишев и
отчасти Станчов се надпреварват да съветват своя началник да активизира
външната политика, за да не изпусне бъдещи ползи, но министърът пресича отрано желанията им с ясното указание, че и след успешния десант
България ще спазва своя неутралитет31. Той прави това, защото предложенията носят предварителен и „частен характер“, и не са подписани официално32.
На 19 февруари в Министерския съвет е прочетен рапортът на българския
пълномощен министър във Виена А. Тошев, изпратен след срещата му с барон Буриан, в която последният заявява, че България не може да получи исканите от нея земи
само с неутралитет. Това предизвиква общо негодувание. Пешев, П. Историческите
събития и деятели, с. 473 (Peshev, P. Istoricheskite sabitiya i deyateli, s. 473).
31
Марков, Г. Голямата война и българският ключ, с. 116 (Markov, G. Golyamata
voyna i balgarskiyat klyuch, s. 116). На 14 март Маджаров праща нов обемен доклад, с
който настоява да не се пропуска „историческият момент“. Радославов проявява раздразнение, написвайки лично в полето: „Тъй говори и Савински“. Пак там, с. 120. Пренебрежителното отношение не отчайва българския пълномощен министър в Петербург
и на 18 април той праща нов доклад, в който описва благосклонното отношение на Русия
към Сърбия, Румъния и Гърция, както и съмненията на руската дипломация по отношение на българската външна политика. НБКМ-БИА, ф. 263, оп. 1, а. е. 13, л. 191–193. В
този период до В. Радославов се изсипват най-разнообразни предложения. М. Кусевич
напр. му предава свой разговор с Дж. Баучер, от когото научава „голямата тайна“ за подготвян английски десант в Солун с цел окупиране на Македония от 70 000 английски
войници, за да се развържат ръцете на България срещу Турция. Радославов. В. Дневни
бележки, с. 113 (Radoslavov, V. Dnevni belezhki, s. 113).
32
Предположенията на външния министър са верни, защото на 1 април Д. Станчов докладва от Париж, че Делкасе отказва Франция да подпише официално предложение. Подобна позиция изразява и Савински на 21 април. Пешев, П. Историческите
събития и деятели, 474–475 (Peshev, P. Istoricheskite sabitiya i deyateli, 474–475).
30
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Нещо повече: притеснено от разрастването на военната експанзия в близост
до българските граници, правителството внася в Народното събрание законопроект за контрол върху полетите над територията на държавата33. Обезпокоена е и опозицията. На 20 февруари В. Коларов отправя до министъра на
външните работи интерпелация за целта и резултатите от мисията на д-р Н.
Генадиев в Рим, а три дни по-късно парламентарната група на тесните социалисти излиза с декларация, в която настоява българското правителство
да направи постъпки към балканските си колеги за организиране на „обща
охрана на балканските народи от външно нахлуване“, в което те виждат полагане на основите на евентуална балканска федерация. Два дни след това, на
25 февруари, Г. Кирков и В. Коларов перифразират предходното си запитване
в интерпелация относно външната политика на държавата. Същият въпрос
живо интересува и групата на широките социалисти, която отправя запитване по
него на 3 март, а на следващия ден разширява атаките срещу премиера с въпроса какво прави правителството за поевтиняването на цената на хляба?34. Критики
срещу кабинета отправят и демократите, които чрез М. Такев питат д-р Радославов какво ще предприеме Външното министерство за освобождаването на задържаните с години в гръцки затвори български пленници35.
През пролетта на 1915 г. най-влиятелните български държавни мъже
постепенно стават наясно, че страната няма да се размине без пряко участие
във военните действия, защото и двата воюващи лагера отказват да предоставят сериозни териториални придобивки на България само при спазване на
неутралитет. Проблемът на големите политици по-скоро е на чия страна да
застанат, за да седнат на мирната конференция на масата на победителите36.
Готвейки се за този момент, кабинетът внася на 12 март в народното събрание
законопроект за създаване на спомагателен фонд в случай на мобилизация и
война. Гласуван е и кредит от 22.5 милиона лева за построяване на железопътни линии, една от които е стратегическият участък Радомир-Дупница-Горна
Джумая37.
33
Това е първият закон за опазване на българското въздушно пространство.
Стенографски дневници на Седемнадесетото обикновено народно събрание. Първа
редовна сесия, с. 2476.
34
Стенографски дневници на Седемнадесетото обикновено народно събрание.
Първа редовна сесия, с. 2476. Запитването на Коларов вж. на с. 2343, това на Коларов и
Кирков – на с. 2527, а на широките социалисти – на с. 2620 и с. 2639. Отделен въпрос
за мерките за преодоляване на безработицата и намаляване цената на хляба задава пак
В. Коларов. Пак там, с. 2665.
35
Това е проблем, който Радославов не може да разреши успешно и затова интерпелацията предизвиква дебати и критики. Стенографски дневници на Седемнадесетото обикновено народно събрание. Първа редовна сесия, с. 2550 сл.
36
Мах, Р. Балкански работи, с. 605 (Mah, R. Balkanski raboti, s. 605). Някои от
тях, като Ив. Ев. Гешов, вече са определили позицията си. Пешев, П. Историческите
събития и деятели, с. 482 (Peshev, P. Istoricheskite sabitiya i deyateli, s. 482).
37
Стенографски дневници на Седемнадесетото обикновено народно събрание.
Първа редовна сесия …, с. 2944 сл., 2997 сл., 3047 сл. На 14 март са сменени и
управителите на БНБ и БЗБ с верни на правителството лица. Пак там, с. 3097.
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За да намали ефектът от съглашенските военни операции, българското
правителство се опитва да въздейства върху общественото мнение чрез мерки
в областта на културата. Ако в довоенния период руската и френската класика
имат широко разпространение в България, в периода 1914 – 1915 г. те постепенно се изместват от германската, австрийската и унгарската. От началото
на Първата световна война руските културни инициативи стават изключение38, докато в София и някои по-големи български градове се провеждат
множество представления, сказки и концерти с участието на германски автори и изпълнители. Българският политически и културен елит присъства на
тези мероприятия и в повечето случаи изказва одобрението си за тях, с което
въздейства върху обществените нагласи39. Самият В. Радославов се стреми
да не налага ориентацията към Германия „отгоре“, а да убеди обществеността
в необходимостта от подобен ход. В една своя среща със студенти от Софийския университет през май напр., той ги запознава с международната обстановка и заявява, че ако Антантата успее да осигури Македония на България, той
ще отстъпи властта на съглашенофилските партии, но ако това не стане – ще
продължи да се бори докрай за националното обединение40. Няма съмнение, че
в думите му има много демагогия, но те в известна степен отговарят на реалната обстановка. Българският премиер прекрасно разбира, че ако се постигне
по-сериозно споразумение с Русия, Великобритания и Франция, той ще бъде
принуден от Фердинанд да напусне властта и затова прави уговорката, че ще го
направи доброволно в защита на националните интереси. Доколко тази декларация е искрена, можем само да гадаем. Според съвременниците Фердинанд
„мрази русите“ и е на мнение, че България губи много от обстоятелството, че
дипломатическите кръгове на Запад я считат за „послушна на Русия“41. Д-р В.
Радославов има сходни възгледи, което го сближава с двореца. Друг е въпросът
дали това е най-правилният избор. Някои историци от близкото минало поддържат мнението, че Радославовият кабинет е играчка в ръцете на монарха, който
се държи грубо с министрите, но заради жаждата им за власт постига своето42.
Не можем да отхвърлим напълно подобно виждане, но не трябва да пренебрегваме изцяло волята на първия министър да взема самостоятелни решения. Факт
е, че често министър-председателят се стреми да предугади капризите на КоШкундин, Гр. Русские и болгары в годы Первой мировой войны, с. 188 сл.
(Shkundin, Gr. Russkie i bolgari v godi Pervoy mirovoy voyni, s. 188 sl.)
39
Иванов, Ст. Германия и България 1914 – 1915, с. 57 сл. (Ivanov, St. Germaniya
i Balgariya 1914 – 1915, s. 57 sl.) Вж. и История на България. БАН. Т. 8, София, 1999,
с. 245 (Istoriya na Balgariya. BAN. T. 8, Sofiya, 1999, s. 245).
40
А-БАН, сб. 4, оп. 1, а. е. 106, ч. І, л. 300–301.
41
Плачков, Ив. П. „Из гънките на миналото“. Спомени и впечатления. Съст.
Николова, В., Е. Нончева. София, 1994, с. 63 (Plachkov, Iv. P. „Iz gankite na minaloto“. Spomeni i vpechatleniya. Sast. Nikolova, V., E. Noncheva. Sofiya, 1994, s. 63).
42
Влахов, Т. Отношенията между България и Централните сили, 144–145
(Vlahov, T. Otnosheniyata mezhdu Balgariya i Tsentralnite sili, 144–145).
38
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бурга, за да не си създава излишни емоции, както и обстоятелството, че споделя с него всички външнополитически планове. Без да оневиняваме Радославов
за направеното, не трябва да пропускаме обстоятелството, че в дотогавашната
практика почти всички политици следват неотклонно външнополитическите
виждания на Фердинанд, а от началото на второто десетилетие на ХХ век му
предоставят още по-широки права. Конституционните прерогативи на монарха, получени с промяната на основния закон през 1911 г., задължават външния
министър да се „съветва“ с него, независимо дали това му харесва.
В началото на март Антантата постига някои военни успехи и веднага възникват съмнения в позицията на министър-председателя за ненамеса
в събитията. След завръщането си от Рим Генадиев изготвя огромен по обем
доклад, основните изводи от който са, че с предстоящото присъединяване на
Италия, Румъния и Гърция към Антантата подкрепата за Централните сили
намалява и техните ресурси ще се изтощят по-рано. В тази връзка е отправен
съвет България да подкрепи с войски Дарданелската операция, за да може да
получи Мидия-Енос и да претендира след сключването на мира за Безспорната
зона и част от Южна Добруджа43. Министерският съвет изслушва доклада на
4 март, но не взема решение. В този период Радославов има много сериозни
проблеми с Фердинанд, който шантажира министрите, че ако руските войски
превземат Будапеща, ще бъде принуден да абдикира, или ще го намерят убит
от атентатори44. Уплашен за собственото си бъдеще, царят праща на 25 март
чрез Добрович специално писмо до премиера, в което го уведомява, че е против приемането на германските предложения за съюз45, защото с това ще се
наруши българският неутралитет46. Последното е преподсигуряване, защото
Пълния текст на доклада вж. в Генадиев, Н. Доклад до Министерския съвет
по мисията ми в странство през 1915 година. София, 1929 (Genadiev, N. Doklad do
Ministerskiya savet po misiyata mi v stranstvo prez 1915 godina. Sofiya, 1929). Оригиналът е предаден на пазителя на „Тайния архив“ П. Груев на 24 апр. 1915 г. Разписката
за това е публикувана в Генадиев, Н. Между политиката и властта, заговорите и
затвора. Подг. за печат Билярски, Ц. София, 2003, с. 72 (Genadiev, N. Mezhdu politikata i vlastta, zagovorite i zatvora. Podg. za pechat Bilyarski, Ts. Sofiya, 2003, s. 72).
44
Подобни изказвания Кобургът прави още през ноември 1914 г., когато обявява бойците и офицерите от Българския черноморски флот за „русофили“. НБКМБИА, ф. 263, оп. 1, а. е. 13, л. 4–6.
45
На 25 и 26 март Фердинанд и Радославов разговарят последователно с полк.
Лайпциг, който им представя условията на Германия за включване на България във
войната. Марков, Г. Голямата война и българският ключ, с. 123 (Markov, G. Golyamata voyna i balgarskiyat klyuch, s. 123). Месец по-късно полковникът става жертва на
атентат на гара Узункьопрю, близо до Одрин. Мах, Р. Балкански работи, с. 609 (Mah,
R. Balkanski raboti, s. 609).
46
НБКМ-БИА, ф. 263, оп. 1, а. е. 13, л. 189в. За поведението на монарха вж. и
Марков, Г. Голямата война и българският ключ, с. 119 (Markov, G. Golyamata voyna
i balgarskiyat klyuch, s. 119).
43
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д-р Радославов не мисли да нарушава неутралитета през пролетта на 1915 г.47.
Обстановката, предвид близкото наличие на многоброен съглашенски флот и
войска, е крайно неблагоприятна за подобна стъпка. Към това следва да прибавим възобновената активност на съглашенофилската опозиция в страната, част
от която апелира за активна намеса. Налице са и сериозни проблеми, свързани с
избухналото локално българско въстание в района на Струмица и взривяването
на железопътния мост при град Валандово на 20 март от четите на ВМОРО. По
този повод още на 21 март сръбската дипломация връчва на българския външен
министър вербална нота, с която протестира срещу подпомагането на четите
от българска страна. Радославов отговаря отрицателно и в близко време се завързва сложна преписка, в която всяка от страните твърди, че е „тормозена“ от
другата48.
„Валандовската афера“ накърнява престижа на външния министър, защото, под натиска на Белград, съглашенските дипломати я тълкуват като нарушаване на неутралитета. Основание за това е обстоятелството, че водачите на македонските националреволюционери се представят като българи, а същевременно
получават оръжие и средства от Германия. Някои дипломати правят опит да ги
свържат лично с В. Радославов, който има голямо влияние над тях. Особено засегната се чувства Русия. Още на 25 март Сазонов разговаря с М. Маджаров и го
предупреждава, че поетият курс ще доведе до „нов 16 юни“49. Подобно изказване, при това направено твърде скоро след необмисленото изявление на руския
цар, че България може и да не просъществува, няма как да „мотивира“ българския
министър-председател да сътрудничи на Петербург. За да запази своя курс, той,
въпреки сипещите се обвинения, заявява за пореден път, че не смята да воюва.
Прави и нов опит да продаде неутралитета, защото обстановката е много подходяща за подобна стъпка.
Успоредно с официалните преговори с Антантата, се водят и тайни с Германия. Посредник е видният член на ВМОРО д-р Д. Точков, който заминава за
немската столица, за да убеди германското правителство, че трябва да направи
отстъпки и да определи „цена“ и за българската ненамеса. Формално това се обоКобургът обаче продължава да обижда правителството, при което в началото
на април се стига до нова критична ситуация. Кишкилова, П. Предпоставки за падането на либералното правителство през юни 1918 г. – Исторически преглед, 1992, кн.
11-12, с. 78 (Kishkilova, P. Predpostavki za padaneto na liberalnoto pravitelstvo prez yuni
1918. – Istoricheski pregled, 1992, kn. 11-12, s. 78); Кишкилова, П. Кризисни моменти
в управлението на Радославовия кабинет и падането му от власт през 1918 година. –
Исторически преглед, 1993, кн. 2, с. 38 (Kishkilova, P. Krizisni momenti v upravlenieto
na Radoslavoviya kabinet i padaneto mu ot vlast prez 1918 godina. – Istoricheski pregled,
1993, kn. 2, s. 38).
48
Текстът на нотите и съпътстващите ги документи вж. в НБКМ-БИА, ф. 263,
оп. 1, а. е. 13, л. 162–167, 173–174.
49
Маджаров, М. Дипломатическа подготовка на нашите войни, 314–315
(Madzharov, M. Diplomaticheskata podgotovka na nashite vojni, 314–315).
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сновава с необходимостта да бъде неутрализирана съглашенофилската опозиция,
която настоява „да се воюва“50. В Берлин бързо схващат, че с подобна „стръв“
има големи шансове София да бъде по-сериозно привлечена, и се съгласяват. В
следващите два месеца между българския външен министър и немските дипломати започва сложна игра, в която всеки се опитва да реализира собствените си
виждания. Владеещият прекрасно немски език д-р Радославов води лично кореспонденцията. Той много се надява да запази неутралитета, защото не е сигурен
в крайния изход от войната. Специфичен момент тук е обстоятелството, че премиерът иска от Централните сили да дадат по-висока компенсация за българската ненамеса, отколкото Съглашението за военно присъединяване51. Това създава
сериозни проблеми при преговорите, защото идва в момент, когато английските
дипломати непрекъснато увеличават българската „награда“52.
Активното ухажване на България от великите сили непосредствено
преди включването на съглашенска пехота в Дарданелската операция дава
възможност на министър-председателя да търси и резервен вариант за националното обединение. В голяма част от българската мемоарна литература и
в историографията управлението на В. Радославов през 1915 г. се представя
най-често в негативен план. Приписват му се „недалновидна“, „емоционална“, „преднамерена“ и дори „користна“ външнополитическа ориентация, прекомерен „максимализъм“, „национализъм“, изключителна „сервилност“ при
следване на позициите на монарха, и пр.53. Истината е малко по-различна.
Марков, Г. Голямата война и българският ключ, с. 122 (Markov, G. Golyamata
voyna i balgarskiyat klyuch, s. 122).
51
Мах, Р. Балкански работи, 606–607 (Mah, R. Balkanski raboti, 606–607).
52
Напр. обещават и Кавала, но Радославов намира несъответствие между предложенията на Е. Грей и на Л. Джордж и не докладва новата английска оферта в Министерския съвет до изясняване на случая. Марков, Г. Голямата война и българският
ключ, с. 123 (Markov, G. Golyamata voyna i balgarskiyat klyuch, s. 123).
53
Омарчевски, Ст. Българските управници през Световната война, с. 44 сл.,
123 сл. (Omarchevski, St. Balgarskite upravnici prez Svetovnata voyna, s. 44 sl., 123 sl.);
Петрова, С. Из моите спомени. София, 1922, 111–113 (Petrova, S. Iz moite spomeni.
Sofiya, 1922, 111–113); Пиперов, Н. България в световната политика на великите
държави 1876 – 1924. София, 1924, с. 54 сл. (Piperov, N. Balgariya v svetovnata politika na velikite darzhavi 1876 – 1924. Sofiya, 1924, s. 54); Велчев, В. Към погром, с. 165
сл. (Velchev, V. Kam pogrom, s. 165 sl.); Пекарев, Ю. Моите политико-обществени
спомени. София, 1929, с. 302 (Pekarev, Yu. Moite politiko-obshtestveni spomeni. Sofiya,
1929, s. 302); Гиргинов, Ал. Изпитанията във войната 1915 – 1918 г. София, 1936,
с. 50 сл., 223 сл. (Girginov, Al. Izpitaniyata vav voynata 1915 – 1918. Sofia, 1936, s.
50 sl., 223 sl.); Папанчев, Ал. Едно престъпно царуване. Фердинанд І цар на българите. София, 1946, с. 152 сл. (Papanchev, Al. Edno prestapno tsaruvane. Ferdinand I
tsar na balgarite. Sofiya, 1946, s. 152 sl.); Влахов, Т. Отношенията между България и
Централните сили, с. 68 (Vlahov, T. Otnosheniyata mezhdu Balgariya i Tsentralnite sili,
s. 68); Пешев, П. Историческите събития и деятели, с. 661 (Peshev, P. Istoricheskite
sabitiya i deyateli, s. 661); Куманов, М. Политически партии, организации и движе50
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Най-напред следва да посочим, че пред българската външна политика няма
голям избор. Вариант едно, който определено не се споделя от Радославов и
по-голямата част от политическите дейци, е примиряване с тесните граници
при незавършено национално обединение, без перспективи за подобрение,
в случай на запазване на пълен неутралитет до края на войната54. Втората
възможност е подпомагане на войските на Антантата в Дарданелската операция и при евентуалната им победа – осигуряване на линията Мидия-Енос,
част от Безспорната зона, и евентуално подпомагане за получаване на дребни
придобивки в бившия Солунски вилает и/или Южна Добруджа55. Водачът на
либералите не отхвърля подобна възможност, въпреки скептичното отношение на някои от посочените по-горе историци към защитата на подобна теза.
Това, което той много желае, но не успява да постигне, е поемането на твърд
ангажимент от Петербург, Лондон и Париж за бъдещите български придобивки. Тонът му в преговорите със съглашенските дипломати е твърд: България
иска Безспорната и Спорната зона, Южна Добруджа, Кавала, Сяр и Драма,
без да се отказва от линията Мидия-Енос. Така, поставяйки максималистични
искания, той цели да постигне реалните – малко разширение на България на
изток, Безспорната зона, и при пълен успех – части от Южна Добруджа. Няма
български политик от онова време, който би отказал подобна реализация, стига тя да е поне донякъде сигурна. А точно това не става по съвсем обективни
причини. Първата от тях е, че съглашенските сили не са в състояние да се
откажат от лоялността на вече воюващата Сърбия и „услугите“ на Румъния и
Гърция, за сметка на България56. Тази елементарна политическа сметка, при
това реализирана в Междусъюзническата война, е ясна на всички. Супер-инния в България и техните лидери 1879 – 1949. Кратък исторически справочник. София, 1991, с. 27 (Kumanov, M. Politicheskite partii, organizatsii i dvizheniya v Balgariya
i tehnite lideri 1879 – 1949. Kratak istoricheski spravochnik. Sofia, 1991, s. 27); Куманов,
М. Васил Радославов и неговите мемоари. – В: Радославов, В. България и световната
криза. София, 1993. с. 17 (Kumanov, M. Vasil Radoslavov i negovite memoari. – Radoslavov, V. Balgariya i svetovnata kriza. Sofia, 1993, s. 17) и мн. др.
54
Тази позиция е препоръчвана от Ризов преди отпътуването му за Берлин. Радоева, Сн. Димитър Ризов – от Битоля до Берлин, с. 200 (Radoeva, Sn. Dimitar Rizov
– ot Bitolya do Berlin, s. 200) и цит. лит. Донякъде я споделя и водачът на Народната
партия. Гешов, Ив. Ев. Спомени за години на борби и победи. София, 2008, 388–389
(Geshov, Iv. Ev. Spomeni za godini na borbi i pobedi. Sofiya, 2008, 388–389).
55
В спомените си Пешев цитира телеграма на Сазонов от 25 март, с която е
наредено на Савински да не подкрепя официално до второ нареждане английските
предложения за отстъпването на Безспорната зона, заедно с Битоля. Пешев, П. Историческите събития и деятели, с. 459 (Peshev, P. Istoricheskite sabitiya i deyateli, s. 459).
56
В тази връзка е особено показателна изказаната от Сазонов мисъл, че ако
Петербург се сближи с България, Румъния, която е по-важна за Русия, ще се „хвърли“
в прегръдката на Германия. Йоцов, Д. Русия, Босфорът и Дарданелите. Дипломатическа студия. София, 1944, с. 123 (Yotsov, D. Rusiya, Bosforat i Dardanelite. Diplomaticheski studii. Sofiya, 1944, s. 123).
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телектуалци като Гешов биха могли да се примирят с нея, но не и Радославов,
който се бори за пълното реализиране на народния идеал, съзнавайки рисковете, но вероятно блазнен в залеза на живота си от мисълта да бъде запомнен
в историята като „министъра-обединител“. За разлика от Кобурга, който вероятно точно в този период получава много сериозни суми от Германия, за да
тласне България в нейната орбита57, българският министър-председател няма
за цел да осигури финансово собственото си бъдеще58, ако не считаме факта,
че остава начело на нацията и държавата в периода на най-ожесточените борби. Ив. Илчев определено е прав, когато отбелязва, че е нелогично размерът
на отстъпките да бъде определящ за включването на държавата на страната на
една от двете воюващи сили, когато на всички е ясно, че победената групировка няма да може да осигури на България нищо59, но трябва да имаме предвид
също, че решенията в този период в немалка степен зависят и от емоционалните нагласи на голяма част от българското общество, загрижено за съдбата
на братята си извън Родината. Да се противопоставиш на подобна позиция
изисква не само здрав разум, но и политическа смелост, защото връщането на
Безспорната зона се счита като национален приоритет от всеки българин по
това време. Към това следва да прибавим вярата в силите на собствената армия,
която, според немалка част от съвременниците, е в състояние да победи всички
съседи поотделно.
Реалното наддаване за българското участие на една от двете воюващи
страни става през април и май 1915 г. Притисната от Сърбия и покровителката
ѝ Русия, британската дипломация заявява, че не е в състояние да гарантира
твърдо исканите от Радославов територии, дори в минималния им вариант60.
За разлика от нея Германия може да си позволи да обещае сериозни придобивки срещу благосклонен неутралитет, както и всички земи, които българският

Версиите на различните изследвачи варират от 5 до 27 милиона марки, но
всички са категорични, че българският цар получава огромни суми. Мадол, Х. Фердинанд цар на българите. Мечтата за Византия. София, 2002, с. 113, 134 (Madol,
H. Ferdinand tsar na balgarite. Mechtata za Vizantiya. Sofiya, 2002, s. 113, 134). Вж. и
Утро, бр. 6473 от 21 март 1931 (Utro, br. 6473 ot 21 mart 1931); Божерянова, В. Генерал
Сава Савов. София, 2008, 122–123 (Bozheryanova, V. General Sava Savov. Sofiya, 2008,
122–123) и др.
58
В спомените си Пешев цитира документи за нереализирани руски планове
за подкупването на българското правителство. Той твърди също, че излезлите по това
време вестници „Балкански сговор“, „Свободно мнение“ и „Балкански куриер“ са финансирани от френското правителство с 40 000 франка, а „Заря“ и „Балканска трибуна“ получават руска финансова помощ. Пешев, П. Историческите събития и деятели,
459–461 (Peshev, P. Istoricheskite sabitiya i deyateli, 459–461).
59
Радославов, В. Дневни бележки, с. 14 (Radoslavov, V. Dnevni belezhki, s. 14).
60
Марков, Г. Голямата война и българският ключ, 125–131 (Markov, G.
Golyamata voyna i balgarskiyat klyuch, s. 125–131) и цит. лит.
57
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войник успее да завоюва61. Това е съвсем естествено, защото става дума за територии, които са под властта на воюваща с Централните сили държава. Обстоятелството, че България, в лицето на д-р В. Радославов, държи най-вече на Македония, улеснява Берлин в хода на преговорите. В разговор с Г. Михаелес още в
началото на март, в който се обсъждат българо-гръцките отношения, външният
министър заявява, че за разлика от Гърция, България не може да остане докрай
неутрална. Той изказва опасенията си, че при евентуално българско нахлуване в Сърбия гръцките войски ще заемат Монастир, Охрид и Велес, което ще се
превърне в повод за война. Друг такъв повод би могло да стане евентуалното
гръцко нападение срещу Османската империя62. Към това следва да прибавим,
че германското правителство разполага с допълнителни възможности. Освен
контракта за 500-милионния заем, българската държава има още един договор
с „Дисконтогезелшафт“ за 120-милионен аванс с падеж 1 август 1915 г. Вярно
е, че в договора има условие банковият синдикат да може да го откаже при избухване на война, но правителството в София се надява германските управляващи да окажат натиск за изпълнението. Лятото на 1915 г. е много подходящо за
това, но германските финансови възможности са ограничени от войната. Затова
на 31 юли с.г. един нов германо-австро-унгарски банков консорциум, свързан
частично с големия български заем, сключва в Берлин нов договор с България
за 250 милиона франка. Той е формален, защото по този начин „Дисконтогезелшафт“ отлага изпълнението на предвидения 250-милионен левов транш. За
сметка на това синдикатът дава съгласие да отпусне задържания заради войната
120-милионен транш от аванса на България. На практика българското правителство издава един съкровищен бон за 250 милиона златни франка, който е
използван, за да може „Дисконтогезелшафт“ да осребри българския 120-милионен аванс. По този начин Радославовото правителство сключва отложен във
времето 250-милионен заем, за да получи реална вноска от сключения през
1914 г. предходен заем. При това България получава реално само 97.5 милиона
германски марки, което е част от споменатия аванс. Проектираното строителство на пристанището Порто Лагос и железопътната линия към него не започва. Поради войната „Дисконтогезелшафт“ не изплаща и договорно дължимите суми на България към френската банка „Пари Ба“63. Подписаният на 31
юли от финансовия министър договор е толкова неизгоден, че правителството
НБКМ-БИА, ф. 263, оп. 1, а. е. 13, л. 196–197, 204, 300–301 и др.
Мах, Р. Балкански работи, с. 621 (Mah, R. Balkanski raboti, s. 621).
63
Това мнение е изказано от Р. Първанова, но в спомените си Пешев специално споменава, че България плаща 70 милиона златни лева от заема на Парижката и
Холандската банка и още 9 милиона зл. рубли на Руската държавна банка. Според
бившия министър, който е изключително информиран, България получава общо от
„Дисконтогезелшафт“ 275 милиона лева и губи заради германската инфлация през
1922 г. внесените от българското правителство през войната в същата банка около
500 милиона лева. Пешев, П. Историческите събития и деятели, с. 443 (Peshev, P.
Istoricheskite sabitiya i deyateli, s. 443).
61
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не го внася в Народното събрание за утвърждаване, вследствие на което атаките
на опозицията, че това е неконституционен акт, имат основание64. Направената
финансова операция не е одобрена дори от Фердинанд, който подозира Д. Тончев
в задкулисни финансови уговорки с цел получаване на „богат рушвет“. Радославов, на когото царят казва посочените думи, преглъща обидата и обяснява станалото с прекалената мнителност на Кобурга65, но „малкото недоразумение“
е показател, че предприетата стъпка е неизгодна. Единственото положително последствие от цялата операция е, че в хазната постъпват някакви реални
пари, което улеснява политиката на Радославовия кабинет в момент, когато
страната се готви за война.
За ориентацията към Централните сили през лятото на 1915 г. са налице
някои обективни причини. В този период никой не мисли, че войната ще продължи до края на 1918 г. и предприетото от германо-австрийските войски общо
настъпление се разглежда едва ли не като последен етап от военните действия.
Благоприятният политически ефект от германските победи е затъмнен само от
преориентацията на Италия към Съглашението през май 1915 г., което отлага отново българското решение за известно време66. Радославов се обръща за консултация към ген. М. Савов по повод на променените условия. Изненадващо генералът го успокоява, че италианците няма да променят съотношението на силите и
победата ще остане на германска страна. Въпреки това министър-председателят
се преподсигурява и показва писмото на някои от висшите военни, включително новия военен министър ген. Жеков. Те подкрепят мнението на Савов, след
което писмото е показано на царя, а по-късно и на министрите. В полето д-р Радославов поставя собственоръчна резолюция, че споделя мнението на бившия
помощник-главнокомандващ67. Успокоени, членовете на правителството малко
по-късно единодушно одобряват присъединяването на страната към Централните сили68.
Първанова, Р. Отношенията между България, „Дисконтогезелшафт“ и
Междусъюзническата комисия (1919 – 1929). – Исторически преглед, 1999, кн.
2, с. 25 сл. (Parvanova, R. Otnosheniyata mezhdu Balgariya, „Diskontogezelshaft“ i
Мezhdusayuznicheskata komisiya. – Istoricheski pregled, 1999, kn. 2, s. 25 sl.) и цит. лит.
65
НБКМ-БИА, ф. 263, оп. 1, а. е. 13, л. 41–42.
66
На 20 май Радославов е предупреден от българския пълномощен министър
в Белград, че от 21 април Рим дезавуира договора си с Централните сили и твърдо
преминава на страната на Антантата. Външният министър разбира, че неутрална Румъния тръгва по същия път. Идеята на съглашенската дипломация е да направи блок,
който да се противопостави на Австро-Унгария, срещу което България да получи част
от Южна Добруджа. НБКМ-БИА, ф. 263, оп. 1, а. е. 13, л. 194–195. Във връзка с
това българският външен министър изразява скрито недоволство, че Тройният съюз
не успява да задоволи интересите на Италия. Радославов. В. Дневни бележки, с. 127
(Radoslavov, V. Dnevni belezhki, s. 127).
67
ЦВА, ф. 317, оп. 7, а. е. 33, л. 83.
68
А-БАН, сб. 4, оп. 1, а. е. 106, ч. ІІ, л. 288.
64

164

Бисер Георгиев

През май започва нов тур преговори, в който външният министър настоява и пред двете воюващи страни да получи само срещу неутралитет линията
Мидия-Енос. Това искане предизвиква гневен протест от страна на турската
дипломация, която реално почти няма какво повече да изгуби на изток. В Цариград се забавят с решението69, вследствие на което българската надежда да
получи исканите земи пропада след отбиването на поредната атака на фронта
при Галиполи. Така идеята на лидера на либералите да получи по мирен път
това, което Антантата му предлага с война, пропада. Той е недоволен и от
размера на земите, обещани от Германия срещу ненамеса. В интервю, дадено
на Р. фон Мах, в присъствието на Д. Тончев, главата на правителството изрично подчертава, че поредната германска нота в горепосочения дух е „сложена
към дело“, като царят одобрява направеното. Министър-председателят обаче не
декларира каквото и да било желание да започнат преговори с Германия преди
Берлин да приеме българските искания, определени в нота от 8 май70.
В периода, когато се водят най-тежките преговори, ежедневието на В. Радославов се променя. Той започва да се прибира късно, вечеря набързо и бърза
да се уедини. Често получава писма от бивши представители на дружинките
„България за себе си“, които го съветват да прояви повече твърдост. Срещат
се и анонимни писма, някои от които го насърчават да продължи „благородното дело“, с което се е заел. Лично той предполага, че пишещия от Ст. Загора
доброжелател, с псевдоним „Оракул“, е Методи Кусевич71, но оригиналите са
изгубени и това едва ли ще стане ясно някога.
Умората на министър-председателя през пролетта и лятото на 1915 г. е
напълно обяснима, предвид безбройните ангажименти на глава на правителството, външен и вътрешен министър, и напредналата му възраст. В спомените си П. Пешев описва накратко работните му дни. Авторът на мемоарите
е министър в кабинета по това време и заместник на водача на либералите, и
затова може да му се вярва. Според Пешев д-р В. Радославов прекарва по-голямата част от деня и вечерите в зданието на Министерския съвет на ъгъла на
ул. „Гурко“ и „Шести септември“. Там почти всеки ден се провеждат заседания
на правителството, които премиерът председателства. Понякога се налага да
ги напуска, поради пристигането на дипломатически представител на някоя от
големите или на балканските държави. По думите на своя съмишленик, Радославов ги приема всеки ден, а понякога дори през нощта (по-скоро вечер,
б. а. Б. Г.). Разговаря с повечето от тях на немски или на френски език, а с Ал.
Савински – на българо-руски. Държи се спокойно и говори с малко думи, които
Калчев, К. Българо-турски външнополитически връзки и отношения (1915 –
1918 г.), с. 27 сл. (Kalchev, K. Bаlgaro-turski vаnshnopoliticheski vrаzki i otnosheniya
(1913 – 1915 g.), s. 27 sl.); Марков, Г. Голямата война и българският ключ, с. 135
(Markov, G. Golyamata voyna i bаlgarskiyat klyuch, s. 135).
70
Мах, Р. Балкански работи, 624–625 (Mah, R. Balkanski raboti, 624–625).
71
А-БАН, сб. 4, оп. 1, а. е. 106, ч. І, л. 308.
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се старае да обмисля. Резултатите от по-важните разговори се съобщават „същия ден“ писмено на Фердинанд, което отнема много време. Независимо от
това премиерът ежедневно приема и царския секретар Стр. Добрович, някои от
адютантите на царя (ген. Найденов, ген. Стоянов, ген. С. Савов и майор Найденов), или престолонаследника. До включването на България във войната главата на правителството често приема и водачите на опозицията, тези на ВМОРО
и „добруджанските първенци“72. Към това следва да прибавим ежедневните доклади на пряко подчинените чиновници от двете най-важни министерства, работата в Народното събрание, преписките с българските пълномощни министри зад граница, консултациите с висшите военни, грижата за партийните дела,
вестник „Народни права“, светските изяви и пр. Казано с други думи, денят на
В. Радославов е толкова натоварен, че трудно можем да си представим как при
това положение му стига времето да води и личен дневник, но явно този държавен мъж, освен всичко друго, има историческо мислене и съзнанието, че трябва
да остави следа за поколенията.
На 16 май представителите на Съглашението отправят колективна нота до
българския външен министър, в която искат България да се включи във войната
веднага и срещу това да получи Мидия-Енос и Вардарска Македония по линията
Охрид-Крива Паланка, заедно с Кавала. Последните следва да се предоставят
след войната, при условие, че Белград и Атина бъдат компенсирани с територии в Босна, Херцеговина и Смирна, която условност, заедно с неотстъпчивостта
на сръбското и на гръцкото правителство, проваля инициативата. Въпреки това
предложената нота става повод за сериозен скандал между министър-председателя и военния министър. След прочитането ѝ на заседание на Министерския съвет, Радославов изказва мнението, че трябва да се изчака и отговори уклончиво.
Ген. Фичев възразява с аргумента, че трябва да се преговаря „искрено“ и с двете
страни, като се поставят ясно българските условия. Ядосан, външният министър
го обвинява, че говори с „думите на Савински“, което предизвиква оставката на
генерала, приемането на която е отложено с няколко месеца73. Случаят сочи ясно
нежеланието на водача на либералите в този период да се обвърже с Русия и нейните съюзници.
Опитите на министър-председателя да получи по-сериозни териториални придобивки без война в края на пролетта на 1915 г. завършват с пълен неПешев, П. Историческите събития и деятели, с. 464 (Peshev, P. Istoricheskite
sаbitiya i deyateli, s. 464).
73
Марков, Г. Голямата война и българският ключ, 137–138 (Markov, G. Golyamata voyna i bаlgarskiyat klyuch, 137–138). Вж. и Мах, Р. Балкански работи, с. 610 (Mah, R.
Balkanski raboti, s. 610). Оставката е приета на 4 август, а на 6 август на мястото на Фичев е назначен ген. Н. Жеков. Българските държавни институции 1879 – 1986. Енциклопедичен справочник. Съст. Методиев, В., Л. Стоянов. София, 1987, с. 319 (Bаlgarskite
dаrzhavni institutsii 1879 – 1986. Entsiklopedichen spravochnik. Sаst. Metodiev, V., L. Stoyanov. Sofiya, 1987, s. 319).
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успех74. Със започването на Дарданелската операция привидно цената на българската ненамеса се покачва, но реално всяка от страните желае да види България като воюващ съюзник. Берлин и Виена добре схващат, че с падането на
Цариград шансовете им да загубят водената война се увеличават многократно и
затова в хода на преговорите не притискат турците, а даже намаляват цената на
неутралитета до части от Спорната зона. От своя страна Антантата няма реална
възможност да гарантира на България каквито и да било сигурни територии на
запад, североизток и югозапад, а корекциите на българо-турската граница без
война я интересуват слабо. Радославов не успява да усети навреме промените
в „голямата политика“, вследствие на което по инерция продължава да иска
нещо, което не може да получи. Отправените от него на 1 юни въпроси към
съглашенската дипломация, по повод нотата от 16 май, целящи уточняването
на размера на обещаните територии и гаранциите за получаването им75, реално
води преговорите до застой, който е в интерес главно на турците. Постепенно
изгодният момент за присъединяване към Антантата отминава и ситуацията се
връща на равнището от началото на 1915 г. Неуспехът да наложи своето виждане на европейските дипломати предизвиква временни колебания у българския министър-председател. След отказа на румънските власти да пропуснат
през своята територия австрийски военни доставки към България той напразно
моли Берлин да въздейства на Букурещ в това направление. Михаелес ловко
използва случая, за да уведоми Радославов, че Русия се готви да превози по Дунав 30 000 свои войници, които да окупират Македония. Играейки на тънката
струна на българската външна политика, той „съветва“ главата на българското
правителство да не чака това да се случи, а да изпревари събитията76. От своя
страна Ал. Савински се опитва да убеди министъра на външните работи, че
дори в случай на победа на Централните сили България няма да получи сериозни териториални придобивки, защото Австро-Унгария ще унищожи Сърбия
като държава и ще иска да има един слаб български съсед77.
Според Ив. Илчев Централните сили не желаят да отстъпят на България
нищо само срещу неутралитет. Радославов, В. Дневни бележки, с. 16 (Radoslavov, V.
Dnevni belezhki, s. 16).
75
Дипломатически документи за намесата на България в Европейската война.
Т. 1. София, 1920, с. 681 (Diplomaticheski dokumenti za namesata na Balgariya v Evropeyskata voyna. T. 1. Sofiya, 1920, s. 681). За да демонстрира сериозността на правителството, Радославов връчва лично „Отговора“ в легациите на Съглашението в
София на 2 юни. Три дни по-късно сръбските вестници, начело с официоза, отхвърлят
открито всякаква мисъл за отстъпки в Македония. Пешев, П. Историческите събития и
деятели, с. 476 (Peshev, P. Istoricheskite sabitiya i deyateli …, s. 476).
76
НБКМ-БИА, ф. 263, оп. 1, а. е. 13, л. 203. Вж. и л. 198–199. Радославов не се
хваща на тази евтина уловка и отбелязва, че не му се вярва Русия да отдели такова
количество войска в този момент за посочената цел. Радославов, В. Дневни бележки,
с. 140 (Radoslavov, V. Dnevni belezhki, s. 140).
77
Радославов, В. Дневни бележки, с. 28 (Radoslavov, V. Dnevni belezhki, s. 28).
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Активните преговори за започване на български военни действия срещу Османската империя все пак имат ефект. Те плашат силно дипломацията на Централните държави, вследствие на което последната увеличава количеството потенциални отстъпки за българите. На 2 юни Г. Михаелес и А.
Тарновски връчват колективна нота на българския външен министър, с която
обещават изцяло Безспорната и Спорната зона в случай на българска намеса.
Направени са и конкретни предложения за териториални отстъпки от страна
на Цариград, за което започват българо-турски преговори78. Това е известно
постижение за дипломацията на д-р Радославов. Неговата основна цел в този
период все още не е да вкара България във война, а да получи компенсации
за благосклонното си поведение. Преговорите обаче се затягат много поради
отправеното в края на юни искане от турска страна отстъпките да бъдат обвързани със сключването на съюз между България и Германия. Радославов отхвърля категорично подобна възможност79, но случилото се ясно показва, че с
течение на времето позициите му отслабват. Определената от самия него цена
за неутралитета рязко намалява, което до голяма степен обезсмисля предходната му политика. Като компромисен вариант се налага да започнат преговори
за евентуално участие на България във войната срещу Сърбия. Началото им
е огромно постижение за германската дипломация и удар върху позициите на
д-р В. Радославов, ако приемем тезата, че той искрено смята да спечели придобивки от обявения неутралитет80.
Трудностите, които среща съглашенската дипломация в разговорите с
В. Радославов, я насочват към мисълта да използва обходни пътища, за да
повиши шансовете си за привличането на България, или поне да я неутрализира. Така възниква идеята за изкупуване на българската пшенична реколта от 1915 г., дадена от д-р Н. Генадиев и възприета от Съглашенските сили.
Тя става известна като „Деклозиерова афера“, по името на представителя на
френските кредитори в България Фернан Деклозиер, който се заема с прякото ръководство на замислената операция. Великобритания, Франция, Русия и
Италия отделят за посочената цел 200 милиона лева, 16.5 от които са предвидени за комисиони и подкупи, включително на министри и лица от близкото
Марков, Г. Голямата война и българският ключ, 142–144 (Markov, G.
Golyamata voyna i balgarskiyat klyuch, 142–144).
79
Калчев, К. Българо-турски външнополитически връзки и отношения (1913
– 1915 г.), с. 193 сл. (Kalchev, K. Balgaro-turski vanshnopoliticheski vrazki i otnosheniya
(1913 – 1915 g.), s. 193 sl.).
80
В спомените си Султана Петрова заявява, че в многобройните си разговори
с министър Д. Петков последният твърди категорично, че българското правителство
до последния момент смята да запази неутралитет. Според нея голямо влияние за обвързването на България с Централните сили имат „некадърниците“ Савински и Бекс
Айрънсайд. Петрова, С. Из моите спомени, 92–93 (Petrova, S. Iz moite spomeni, 92–
93). За целите и поведението на Савински вж. и Пешев, П. Историческите събития и
деятели, 457–458 (Peshev, P. Istoricheskite sаbitiya i deyateli, 457–458).
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обкръжение на българския министър-председател. В замисъла са включени и
водачи на опозицията, включително видни членове на Народната партия, банкери и крупни търговци. Въпреки това изпълнението на грандиозния план се
оказва трудна задача. Първоначално част от житото е изкупено и складирано
за износ, но мащабите на конспирацията са прекалено големи за еснафска
страна като България от началото на ХХ век. Започнатото бързо става достояние на властите81. Натрупаните храни са конфискувани в полза на държавата,
а участниците в аферата – арестувани и подведени под съдебна отговорност.
Към това следва да прибавим честността и патриотизма, които в случая проявяват част от най-близките до Радославов среди. Нито един от действащите
министри, висши чиновници и депутати либерали не е подкупен, вследствие
на което новоназначеният на мястото на Айрънсайд нов английски пълномощен министър О’Бейрн със съжаление пише на шефа си Ед. Грей, че за министрите Безспорната зона струва повече82. Едно недвусмислено доказателство срещу намерилите място в съвременната историография улични слухове
и вестникарски нападки, че кабинетът на Радославов е много корумпиран.
Съмнения падат единствено върху Н. Апостолов – съпартиец и близък съратник на Генадиев, за когото Савински докладва в Петербург, че е посветен
в заговора83, но оставането му в правителството до средата на 1918 г. ясно
сочи повърхностната оценка на руския пълномощен министър. В спомените
си за онова време зетят на Радославов – д-р Хр. Георгиев, пише, че отказва
подкуп от 500 000 лева84, което говори не само за мащабите на започнатото,
но и за моралните устои на някои близки до премиера политически личности.
За разлика от него няколко видни генадиевисти и земеделски водачи, между
които изпъкват имената на Ив. Халачев, Й. Йонов, П. Генадиев, Р. Даскалов и
М. Турлаков, проявяват „съпричастност“, участват в изкупуването на зърното
и получават комисиони, за което са осъдени. Генадиев също е подведен под
съдебна отговорност. В опита си да приведе аргументи в защита на тезата,
че не е участвал в аферата, водачът на народнолибералите призовава д-р В.
Радославов като свидетел, но последният не се явява в съда85. Самата „афера“
струва на България прекалено много, защото след войната Деклозиер осъжда в
Европейския арбитражен съд страната да заплати 144 милиона лева, което е поне
два пъти повече от вложените от него през 1915 г. средства86.
Радославов лично получава няколко писма, свързани с аферата. НБКМ-БИА,
ф. 263, оп. 1, а. е. 4, л. 135–136, 137–138.
82
История на България. БАН. Т. 8. София, 1999, с. 244. (Istoriya na Bulgariya.
BAN. T. 8. Sofia, 1999, s. 244).
83
Пак там.
84
А-БАН, сб. 4, оп. 1, а. е. 106, ч. І, л. 314.
85
Пешев, П. Историческите събития и деятели, с. 488 (Peshev, P. Istoricheskite
sabitiya i deyateli, s. 488). През 1918 г. присъдата е отменена като „незаконно издадена“.
Пак там, с. 490.
86
А-БАН, сб. 4, оп. 1, а. е. 106, ч. І, л. 313–314. Това става със съдействието
на Р. Даскалов и други министри от кабинета на Ал. Стамболийски. Пешев, П.
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В началото на юли лидерът на либералите явно се разделя с илюзиите
си, че може да постигне нещо за страната си без война. Факторите, които го
карат да се откаже от продължилата цяла година твърда политика, са многобройни, като най-важен сред тях определено е огромното желание да се постигне пълно национално обединение и силно увеличаване на българската
територия. Запазен е документ без дата от този период, който представлява
два листа, върху които Радославов лично пише своите мотиви. Най-напред
той отбелязва, че срещу българския неутралитет Германия осигурява на България Спорната и Безспорната зона, докато Съглашението се задоволява само
с линията Мидия-Енос и „незначителни отстъпки от Сръбска Македония“. На
второ място се подчертава дебело, че в претенциите си към Белград София
не може да се задоволи само с Безспорната зона (Охрид-Крива Паланка), а
следва да получи и Спорната. Едва след декларирането на тези придобивки
от страна на Германия, българското правителство може да помисли за по-активна намеса87.
Въпреки явните предпочитания на д-р В. Радославов към Централните сили, не може да се твърди, че той не е наясно, че с присъединяването
на България към тях поема огромен риск. Съзнавайки опасността от едно
военно обвързване с Германия, той не се отказва напълно от него, защото
е максималист по отношение на националното дело, а и в личен и партиен план няма как да обвърже правителството си с Русия. Разбирайки добре
всички минуси, на които ще се подложи страната, той се стреми да извлече
максимално висока цена за българската намеса. В тази връзка през лятото
на 1915 г. се лансира идеята за получаване на територии по река Морава88 и
обща българо-австрийска граница на Дунав, което е по вкуса на алчния Фердинанд, но не е одобрено дори от някои прогермански настроени български
политици89. Министър-председателят вероятно предприема този ход, защото е наясно, че Берлин няма да се съгласи България да получи съществени
придобивки за сметка на Османската империя90 или Гърция. Амбицията му
да види родината си „велика“ го кара да опита тази последна възможност
за постигането на пълен успех. А и решението не е взето самостоятелно.
Историческите събития и деятели, 490–491 (Peshev, P. Istoricheskite sabitiya i deyateli,
490–491).
87
НБКМ-БИА, ф. 263, оп. 1, а. е. 13, л. 300–301.
88
За наличието на български елемент в този регион вж. Станев, Н. Най-нова
история на България 1878 – 1912. Кн. І. От Освобождението до Балканската война.
София, 1925, 173–174 (Stanev, N. Nay-nova istoriya na Balgariya 1878 – 1912. Kn. I. Ot
Osvobozhdenieto do Balkanskata voyna. Sofiya, 1925, 173–174).
89
Д. Ризов напр. не го одобрява, защото исканите територии не са български и
съществува опасност в бъдеще София да загуби земи, населени с българи. Радоева, Сн.
Димитър Ризов – от Битоля до Берлин, с. 202 (Radoeva, Sn. Dimitar Rizov – ot Bitolya
do Berlin, s. 202).
90
Радославов, В. Дневни бележки, с. 149 (Radoslavov, V. Dnevni belezhki, s. 149).
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Преодолявайки големия си страх, че Русия ще обяви война, щом научи, че
България се съюзява с Германия, Фердинанд дава съгласието си за започване на преговорите. Със сигурност са в течение и министрите Д. Тончев и
П. Пешев91. Оттам нататък събитията се развиват с голяма бързина. На 9 юли
българският външен министър уведомява Г. Михаелес, че за Берлин ще замине
бившият военен аташе в немската столица подп. П. Ганчев. Малко след него
към Цариград като специален пратеник на министър-председателя потегля верният Радославов привърженик д-р Д. Точков. Задачата му е да ускори максимално преговорите с турското правителство, като изтръгне от него обещание отстъпените територии да бъдат заети моментално от български войски92. На 12 юли
В. Радославов се среща лично с Г. Михаелес и го уведомява, че българското
правителство е готово да започне преговори за сключване на съюзен договор с
Германия. Той явно е взел това решение по-рано, защото осведомява немския
пълномощен министър, че е „нахвърлил“ някои промени в проектодоговора от
август 2014 г., съобразно с променените условия93.
Въпреки продължаването на контактите с дипломацията на Съглаше94
нието , вестта за започване на българо-турски преговори с отстъпване на
железопътната линия до Дедеагач се тълкува като отказ на София от споразумение с Антантата. Закратко фигурата на българския министър-председател
става една от най-популярните в европейските вестници95.
А-БАН, ф. 57к, оп. 1, а. е. 98, л. 1; Пешев, П. Историческите събития и деятели, с. 478 (Peshev, P. Istoricheskite sabitiya i deyateli, s. 478). За разлика от тях военният
министър ген. Фичев не е информиран за преговорите, което става причина да подаде
оставка. Кишкилова, П. Кризисни моменти в управлението на Радославовия кабинет,
с. 39 (Kishkilova, P. Krizisni momenti v upravlenieto na Radoslavoviya kabinet, s. 39).
92
Дипломатически документи за намесата на България в Европейската война. Т. 1, 728–730 (Diplomaticheski dokumenti za namesata na Balgariya v Evropeyskata
voyna. Т. 1, s. 728–730).
93
Марков, Г. Голямата война и българският ключ, с. 153 (Markov, G. Golyamata
voyna i balgarskiyat klyuch, s. 153) и цит. лит. За дипломацията на Радославов през 1914 г.
Bж. Георгиев, Б. Дипломатическая деятельность д-ра Васила Радославова в 1914 г., с. 227
сл. (Georgiev, B. Diplomaticheskaya deyatelnost d-ra Vasila Radoslavova v 1914 g., s. 227 sl.).
94
Според някои съвременници, Радославов не желае да задълбочава разговорите
със съглашенските дипломати. Като доказателство се привежда случай, в който ген. С.
Савов предлага на външния министър да постави на Русия условия за огромни отстъпки, за да се освободи от непрекъснатите ноти на Нехлюдов. Изненадата на генерала е
голяма, когато получава отговора: „Ами ако той приеме направеното му предложение,
което именно аз искам да избягна“. Данев, Ст. Мемоари. Съст. Стателова, Е., А. Гергинов. София, 1992, с. 265 (Danev, St. Memoari. Sast. Statelova, E., A. Gerginov. Sofiya, 1992,
s. 265). За цялостните отношения между българските и съглашенските дипломати вж.
Илчев, Ив. България и Антантата през Първата световна война. София, 1990 (Ilchev,
Iv. Balgariya i Antantata prez Parvata svetovna voyna. Sofiya, 1990).
95
ЦДА, ф. 313к, оп. 1, а. е. 807, л. 9. Получава и покани от различни вестници
да напише лично статия за българската външна политика. НБКМ-БИА, ф. 263, оп. 1,
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На 27 юли германското правителство започва разглеждането на Радославовия проект за договор и внася добавки в него – продължителност пет години,
клауза за секретност, военна конвенция, забрана за сключване на сепаративен
мир, уточнения на финансовите задължения и пр.
Въпреки че ходът на преговорите с Централните сили е известен само
на много тесен кръг политици96, опасенията на българския премиер, че разговорите може да се проточат и да изтече информация, са реални. Тревогата
се подсилва и от появата на руски военни части в Добруджа. Той очаква в
подобна ситуация Съглашението да стовари десант в Солун, но няма как да
знае, че Петербург се възпротивява на англо-френското предложение Спорната зона да бъде окупирана от техни войски, за да се предотврати включването
на България във войната. За последното пречи и твърдото становище на гръцкото и на сръбското правителство, които предпочитат да воюват с българите,
за да запазят възможността да задържат общата си граница със заетите през
юли 1913 г. територии. Отговорът на Атина и Ниш на съглашенската нота от
2 август, в която се казва, че е невъзможно запазването на обща сръбско-гръцка граница, е отрицателен. Нещо повече: сръбският премиер Пашич открито
заявява на българския пълномощен министър Чапрашиков, че не може да отстъпи Безспорната зона97. Това на практика предопределя окончателно нагласата на българското правителство да воюва, защото Радославов е моментално
уведомен за случилото се. След твърдия отказ на сърбите да върнат заграбените български земи за него няма избор за мирно разрешение на проблема98,
което до известна степен омаловажава нападките, че с политиката си тласка
страната в германската орбита. Следва да отчетем също големите успехи на
германските и австрийските войски през лятото на 1915 г., което някои автори определят като „най-важното“ обстоятелство за ориентацията към Централните сили. Близостта на армиите им до румънската граница изключва
а. е. 29, л. 27–28. Самият Радославов зорко следи излизащата преса, най-вече на немски език. В архива му са запазени стотици изрезки от големи европейски вестници
от периода на Първата световна война. НБКМ-БИА, ф. 263, оп. 1, а. е. 24, л. 1–161.
96
А-БАН, сб. 4, оп. 1, а. е. 106, ч. І, л. 310.
97
Чапрашиков пише от Ниш, че сърбите държат да запазят за себе си Прилеп
и да имат обща граница с Гърция. Почти същото казва сръбският пълномощен министър в София Чолак-Антич на 10 август, като заявява, че Безспорната зона може да
бъде получена срещу неутралитет, но с много условности, и то след войната. Радославов, В. Дневни бележки, 155–156 (Radoslavov, V. Dnevni belezhki, 155–156). Вж. и
Марков, Г. Голямата война и българският ключ, 154–155, 161 (Markov, G. Golyamata
voyna i balgarskiyat klyuch, 154–155, 161) и цит. лит. Според Мах Съглашението предлага с нота до В. Радославов България да окупира Безспорната зона, която той оставя
без внимание. Мах, Р. Балкански работи, с. 611 (Mah, R. Balkanski raboti, s. 611).
98
С това са съгласни дори някои от политическите му противници. Пекарев,
Ю. Моите политико-обществени спомени, с. 301 (Pekarev, Yu. Moite politiko-obshtestveni spomeni, s. 301).
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напълно възможността Букурещ да обяви война на България дори в случай
на навлизането на български войски в Сърбия, което се отчита от управляващите в София99.
На 1 август подп. Ганчев се завръща в София с проект за военна конвенция, докладван на царя и Радославов. Тъй като преговорите с Цариград
все още не са приключили, министър-председателят поставя условие двата
договора да се подпишат по едно и също време. С това той за пореден път
цели да запази българските интереси. За да ускори преговорите с турците, премиерът заявява, че България се отказва от Одрин, но настоява за Лозенград. С
подписано лично от него препоръчително писмо до Енвер паша, заминава Н.
Тюфекчиев, който не успява да въздейства съществено в защита на българската кауза100.
В началото на август дипломацията на двата воюващи блока прави всичко по силите си да привлече България. Притиснат от Лондон и Париж, Пашич
се принуждава да внесе на 7 август в Сръбската скупщина предложението за
отстъпки в Македония. Резултатът е повече от отчайващ по отношение на българските интереси, защото дори най-отстъпчивите депутати предлагат само част
от Безспорната зона, и то след края на войната. Междувременно, за да преодолее
съпротивата на Атина, Берлин обещава при неутралитет на Гърция тя да получи
Дойран, Гевгели и част от Южна Албания (гръцкото правителство претендира
и за Битоля, Б. Г.), като се предвижда това да се държи в тайна от българската
дипломация до подписването на съюзния договор101. Подобен прецедент е от изключителна вреда за България. В. Радославов не успява да научи за него навреме
и в близко бъдеще той му създава много проблеми. На 15 август българският външен министър разговаря със съветника на германското Външно министерство
Фон Розенберг по посочения проблем и заявява своята неудовлетвореност и озадаченост от станалото102. Неясно защо, точно през август главата на българското
История на България. БАН. Т. 8 …, с. 246 (Istoriya na Balgariya. BAN. T. 8, s.
246). Германското настъпление въздейства по идентичен начин и върху управляващите в Атина, които се отказват от съюзния договор с Белград от 1913 г. и по този начин
развързват ръцете на българите. Пак там, с. 247. За германските военни успехи вж.
Стивънсън, Д. История на Първата световна война. София, 2008, с. 96 сл., 171 сл.
(Stivansan, D. Istoriya na Parvata svetovna voyna. Sofiya, 2008, s. 96 sl., 171 sl.).
100
За хода на преговорите вж. Калчев, К. Българо-турски военнополитически
връзки и отношения (1913 – 1915 г.), с. 223 сл. (Kalchev, K. Balgaro-turski vanshnopoliticheski vrazki i otnosheniya (1913 – 1915 g.), s. 223 sl.).
101
Марков, Г. Голямата война и българският ключ, с. 162, 164 (Markov, G.
Golyamata voyna i balgarskiyat klyuch, s. 162, 164). Според Р. фон Мах неутралитетът
на Гърция спрямо България е постигнат още през март 1915 г.: Мах, Р. Балкански работи, 605–606 (Mah, R. Balkanski raboti, 605–606), което не се потвърждава от други
документи.
102
Радославов, д-р В. Дневни бележки, с. 158 (Radoslavov, V. Dnevni belezhki,
s. 158). За да излезе от деликатното положение, германската дипломация предлага
99
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правителство бърза да подпише проектираните договори, при условие, че те не
са жизнено важни за него, както за турците и германците. Най-вероятната причина е Фердинанд да го притиска да не изпусне благоприятния момент103, като не е
изключено Кобургът да очаква и превеждането на обещани от Германия суми в
личната му сметка. Предвид разширяването на фронта на Дарданелите турското правителство се нуждае спешно от сигурност на българската граница, за да
прехвърли войски срещу англичани и французи. Въпреки това българската дипломация не успява да се възползва от случая и да получи поне Лозенград. Получава се точно обратното. Инструктиран от д-р В. Радославов, Тюфекчиев заявява
на Талаат паша, че България е склонна да се откаже от Лозенград (идентично е
мнението на германското правителство104) срещу Одринското предградие Караагач, с двата бряга на Марица. Това е далече по-изгоден вариант за турското правителство и то бърза да подпише договора на 21 август105. Датата е символична
за българското правителство (6 септ. нов стил), но не това е важното. Радославов
е прагматик. Въпреки намалените претенции, България получава около 2400 кв.
км територия, населена с българи, което е успех за неговата дипломация на този
етап. Министър-председателят разрешава договорът с Цариград да се публикува,
за да докаже, че постига без кръв един етап от националното обединение106. Това
силно повишава престижа на правителството и на неговия председател в очите
на обикновените хора, в момент, когато предстоят съдбоносни събития.
С голяма бързина се развиват и преговорите с Германия. На 7 август Фердинанд одобрява представените му от д-р В. Радославов проекти за военна конвенция и съюзен договор107. Ганчев заминава обратно още на 9 август, с пълномощно да подпише конвенцията. Поставеното от премиера условие подписването на договорите с Цариград и Берлин да стане едновременно не е особена
пречка. Налице е и включването на изключителни клаузи за поверителност, като
двата спорни града да не бъдат окупирани от българи или гърци до края на войната.
Г. Михаелес до В. Радославов от 23 авг. 1915. Пак там, с. 161.
103
В спомените си Мах изрично отбелязва следното: „Царят бе меродавната
сила в България. Без неговото ръководство и воля сътрудниците му на полето на висшата външна политика … Радославов, Тончев и Жеков нямаше да могат да тръгнат
по пътя, който извървяха“. Мах, Р. Балкански работи, 615–616 (Mah, R. Balkanski
raboti, 615–616) (разр. моя, Б. Г.).
104
Пешев, П. Историческите събития и деятели, с. 477, 488 (Peshev, P.
Istoricheskite sabitiya i deyateli, s. 477, 488).
105
Пак там …, с. 479.
106
А-БАН, сб. 4, оп. 1, а. е. 106, ч. І, л. 296; Мах, Р. Балкански работи, с. 611
(Mah, R. Balkanski raboti, s. 611); Радославов, д-р В. Дневни бележки, с. 16 (Radoslavov, V. Dnevni belezhki, s. 16).
107
Радославов, д-р В. Дневни бележки, с. 154 (Radoslavov, V. Dnevni belezhki,
s. 154). Преписът на проекта за договора е направен на 6 август лично от Д. Тончев, в
присъствието на Пешев, който все още не е сигурен дали ще се сключи. Пешев, П. Историческите събития и деятели, с. 478 (Peshev, P. Istoricheskite sabitiya i deyateli, s. 478).
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текстовете не са известни дори на вече установилия се в Берлин като пълномощен министър Д. Ризов и на колегата му във Виена А. Тошев, прехвърлен там
от Цариград през януари 1915 г. Към това следва да прибавим обстоятелството,
че в текста на българо-германския договор има клаузи, които не са полезни за
България. Чл. 3 напр. задължава страната да воюва извън територията на своя
хинтерланд108, което противоречи на първоначално издигнатия от либералите
лозунг, че България ще продължи военните действия само до осъществяването
на националното си обединение.
Съгласно проектираните предварителни клаузи съюзният договор с
Германия следва да се подпише от българска страна от външния министър и да
се утвърди от монарха. По този начин В. Радославов поема изключително голяма отговорност за бъдещето на България. Резонно възниква въпросът защо
постъпва така? Основното обяснение, дадено от политическите му противници,
залегнало в историографията от средата на ХХ век, е, че „продава“ интересите на България на германския империализъм109. Тази вече доста остаряла теория не намира потвърждение в изворовата база. Уличните слухове за получени от Берлин пари не съответстват на скромното съществуване, което бившият премиер води като изгнаник в немската столица повече от десет години110.
Версията за допуснати от самия него грешки, свързани със сляпото следване
на волята на монарха и прекомерната вяра в непобедимостта на германското
оръжие не е невъзможна, но е трудно да намерим преки доказателства за „заблудеността“ на Радославов, като изключим известно съобразяване с капризите на Фердинанд, характерно и за други политици111. Най-реална от съвременна гледна точка е версията за липсата на избор, съчетана с изключителния
максимализъм на шефа на либералите по отношение на националния въпрос.
Реваншизмът по неволя, предизвикан от първата национална катастрофа, се
провежда от д-р В. Радославов първоначално предпазливо, но решително и
максималистично след определянето на „врага“ и „съюзника“.
Пълния текст на договора вж. в Дипломатически документи по намесата на
България в Европейската война. Т. 1, 690–691 (Diplomaticheski dokumenti za namesata
na Balgariya v Evropeyskata voyna. Т. 1, 690–691).
109
Ст. Данев напр. излага категоричното мнение, че реален ръководител на
външната политика е Фердинанд, а Радославов е само оръдието, с което си служи.
Данев, Ст. Мемоари, с. 272 (Danev, St. Memoari, s. 272). Вж. и Влахов, Т. Отношенията между България и Централните сили, 216–221 (Vlahov, T. Otnosheniyata mezhdu
Balgariya i Tsentralnite sili, 216–221).
110
ЦДА, ф. 313к, оп. 4, а. е. 118, л. 18; А-БАН, сб. 4, оп. 1, а. е. 106, ч. ІІ, л. 504.
За живота му там вж. по-подр. Георгиев, Б. Миражът за „Велика България“, с. 507 сл.
(Georgiev, B. Mirazhat za „Velika Balgariya“, s. 507 sl.).
111
Папанчев, Едно престъпно царуване, 64–67 (Papanchev, Al. Edno prestapno
tsaruvane, 64–67) и др. В деня на подписването на договора Радославов заявява публично, че е направил каквото трябва и оттам нататък всичко е в ръцете на Бога. Мах,
Р. Балкански работи, с. 613 (Mah, R. Balkanski raboti, s. 613).
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На 17 август проектодоговорът за съюз с Германия е внесен в Министерския съвет, което показва, че министър-председателят не е склонен поне
от формална гледна точка да поеме сам тежестта на огромната отговорност за
съдбата на нацията. Друг е въпросът, че за него решението е вече взето. Част
от министрите не одобряват някои от клаузите, но премиерът настоява да побързат, защото разполага със сведения, че Русия и Сърбия вече имат договор за
разделянето на България в случай на съглашенска победа. П. Пешев се отнася
скептично към подобна версия, но въпреки това решението е взето по принцип.
На 19 август Радославов прави някакви промени, заедно с Тончев и ген. Жеков,
които не са показани на останалите министри. В случая той се възползва от
обстоятелството, че съюзният договор се сключва от името на царя и подробностите по него могат да бъдат официално държани в тайна112. Притеснен от
бързия развой на събитията, на 20 август министърът на просветата се опитва
да повдигне отново въпроса в присъствието на министрите Тончев, Жеков, Ж.
Бакалов, Хр. Ив. Попов и П. Динчев. Той изказва опасението, че ако България нападне Сърбия, може да бъде ударена в гръб от Гърция, Румъния, англофренската и руската флота, което да доведе до нова национална катастрофа.
Радославов отсъства и севлиевският либерал вероятно се надява на по-умерен
тон, но за негова изненада Бакалов и Попов остро осъждат мнението му. На 21
август Министерският съвет, вече в присъствието на председателя, обсъжда отново проекта за съюзен договор и военна конвенция, свързани с възможността
за нахлуване в Сърбия през октомври. Пешев пак изказва опасенията си и получава отговор, че с Германия е договорено нейни войски, заедно с турския флот,
да пазят пристанищата във Варна и Бургас и въобще българското Черноморие
от руски десант. Присъствието на войските на Централните сили близо до румънската граница ще възпре Букурещ от активни действия, а Гърция ще запази
неутралитет. За бъдещите военни действия България ще получи 200 милиона
лева и сто хиляди пушки. Всичко това показва, че д-р В. Радославов е подготвен за подобен дебат, но заместникът му в Либералната партия е притеснен и
предлага в правителството да бъдат привлечени партии от опозицията, за да се
подсигури общонационално съгласие. Желанието му да избяга от отговорност
в случая е повече от очевидно, но това не влиза в плановете на министърпредседателя. На предложението В. Радославов отговаря, че Германия много
бърза, защото се надява с разгрома на Сърбия да ускори края на войната. С това
съпротивата в правителството е сломена и договорът с Германия е гласуван113.
Независимо от това следва да посочим, че натискът на премиера този път не
е необоснован. Още на 20 август той получава сведения от Чапрашиков, че
сърбите отказват да дадат доброволно на България цялата Безспорна зона и проДо последния момент повечето министри не знаят нищо за военната и за
тайната конвенция, които следва да се подпишат.
113
Пешев, П. Историческите събития и деятели, 478–479 (Peshev, P.
Istoricheskite sabitiya i deyateli, 478-479).
112
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дължават да настояват за обща граница с Гърция по линията Битоля-Охрид. Заедно с това се наблюдава и засилено придвижване на сръбски военни части към
българската граница, което ясно показва желанието на правителството на Пашич
за военен конфликт114. Вследствие на всичко това преговорите с Германия са форсирани и след три дни Радославов и Михаелес подписват първо „Тайна спогодба“
(тя се оформя като приложение към съюзния договор, Б. Г.), с която Германия
гарантира на България всички искани от София територии, заедно със заграбените чрез Букурещкия договор земи, в случай, че Румъния и Гърция се включат във
войната, а след нея и съюзен договор, валиден до края на 1920 г.115.
Слуховете, че България води активни преговори с Германия за включване
във войната, силно раздвижват българската опозиция. Разчитайки на патриотизма на лидера на либералите, някои видни членове на други партии правят опити да му въздействат. Още на 20 май, непосредствено след връчването на съглашенската нота, Ив. Пеев-Плачков иска да се срещне лично с министър-председателя, но не получава положителен отговор116. За разлика от него Ал. Малинов се
добира до среща на 31 юли, в която напразно настоява да бъде съставен общопартиен кабинет, който да прикрепи България към Съглашението117. В края
на август опозиционните вестници публикуват призив на десетки български
интелектуалци срещу присъединяването на България към Централните сили118,
а парламентарната група на БЗНС излъчва тричленна делегация начело с Ал.
Стамболийски, която да посети министър-председателя и да поиска разяснения
по външната политика. Премиерът ги уведомява, че България вече има договор
с Централните сили, и предлага отново да започнат преговори за включването
им в правителството, което те отказват. Правителственият официоз го представя като нежелание за работа за постигането на националния просперитет119,
но въпреки помпозните фрази вътрешното положение остава нестабилно.

***
Безспорно, фаталният български „избор“ през лятото на 1915 г. е сред найтъжните страници в новата българска история, в които д-р В. Радославов е един
от „главните герои“. В случая не можем да говорим за липса на късмет, защото
Дипломатически документи за намесата на България в Европейската война. Т. 1, 621–624 (Diplomaticheski dokumenti za namesata na Balgariya v Evropeyskata
voyna. Т. 1, 621–624).
115
Пак там, 688–691.
116
НБКМ-БИА, ф. 263, оп. 1, а. е. 12, л. 24–25.
117
Пешев, П. Историческите събития и деятели, с. 483 (Peshev, P. Istoricheskite
sabitiya i deyateli, s. 483).
118
Пряпорец, бр. 183 от 30 авг. 1915 (Pryaporets, br. 183 ot 30 avg. 1915).
119
Народни права, бр. 196 от 30 авг. 1915 (Narodni prava, br. 196 ot 30 avg. 1915).
За цялостната политика на БЗНС през периода вж. Огнянов, Л. Борбата на БЗНС
против Първата световна война. София, 1977 (Ognyanov, L. Borbata na BZNS protiv
Parvata svetovna voyna. Sofiya, 1977).
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решението е взето съзнателно. Българският министър-председател има точен
поглед върху международните събития през периода. Той е наясно, че шансовете на Централните сили са по-малки от тези на Съглашението, но няма друга
възможност за постигане на тотален успех по националния въпрос. Непредвиденото начало на Първата световна война кара В. Радославов да търси българския
реванш политически неподготвен. Бившите балкански съюзници сравнително
бързо ориентират подкрепата си към Антантата, вследствие на което възможностите да получи от Сърбия, Румъния и Гърция изгубените с Букурещкия договор територии постепенно се превръщат в илюзия. Безкомпромисната позиция на силно притиснатия през 1915 г. Пашич ясно сочи, че след войната, чийто
край е още неясен, България няма да получи даром почти нищо. Не сполучват
и опитите да бъдат изтръгнати от съглашенските сили желаните за българите
писмени обещания и конкретни решения. Постепенно се обезсмисля тактиката
на неутралитет. Остава политиката „Всичко, или нищо!“, с присъединяване към
Централните сили, които владеят временната инициатива, но са потенциално
по-слабата страна. Поощряван от македонските революционери и притиснат
силно от корумпирания, алчен и амбициозен монарх, д-р В. Радославов постепенно избира този път, независимо че добре осъзнава рисковете. Прави го лежерно, с много такт, като до последния момент оставя у част от съглашенските
дипломати убеждението, че е готов да премине на тяхна страна. Като малка утеха в личен план за поетата огромна историческа отговорност му остава това, че
стои начело на нацията и държавата в периода на най-ожесточените борби и се
опитва да реализира националния идеал. Просперитетът на всяка държава се
гради и срива въз основа на дейността на подобни личности. Днес е лесно да го
критикуваме, но следва да се замислим по проблема как се взема „печелившо“
решение в обстановка, когато няма такова, и едва тогава да поставим категорична оценка. Разбира се, бягството от България през 1918 г., което говори за нисък
личен морал, го оприличава на Кобурга и заличава благородните подбуди. Някои
мемоаристи и историци наричат Радославов „авантюрист“, но той по-скоро е
мечтател без възможност да реализира идеите си, което е изключително вредно
в политиката. Пречи му недалечното минало. Жребият за него на практика е
предрешен десетилетия по-рано. Русия не се нуждае от либералите на власт и
нейната дипломация го показва съвсем ясно. Берлин и Виена обещават пълно
национално обединение на българите и големи териториални придобивки. Те
се обвързват с договор за тях, заради което предложението им натежава в очите
на премиера пред несигурните ангажименти на Лондон, Петербург и Париж.
За разлика от Кобурга, в лицето на шефа на либералите няма скрити мотиви
за посоченото решение. Широко използваното в близкото минало обяснение за
корумпираността му, издигнато на базата на улични клюки за безбройни имоти
в Берлин, вече не е актуално, защото се знае, че той лично и по-голямата част от
правителството не са обвързани пряко с корупционни сделки.
Българският министър-председател в много случаи проявява колебание
в ориентацията си, поне до средата на 1915 г., но в крайна сметка надделява
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огромното желание да завърши националното обединение. Мечтата да види
страната силна и обединена минава през евентуалната германска победа, в
която той, въпреки колебанията си, се опитва да повярва. Така през лятото на
1915 г. България, начело с Фердинанд и д-р В. Радославов, тръгва по пътя на
своята втора национална катастрофа.
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БОМБАРДИРОВКИ ГОРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
ДЕРЖАВ В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ
Багдасарян Артем
THE BOMBARDMENTS OF THE CITIES OF THE
CENTRAL POWER STATES IN THE WORLD WAR I
Bagdasaryan Artem
Статья посвящена одному из малоизученных фактов Первой мировой войны
– воздушным бомбардировкам тыловых городов. Появившиеся в результате стремительного развития науки и техники военно-воздушные силы во время войны значительно расширили свой круг задач от разведки до нанесения бомбовых ударов. С
целью нарушения работы экономики противника, дезорганизации системы государственного управления и деморализации населения все стороны начали осуществлять
воздушные нападения на экономические и административные центры противника.
Такие действия потребовали от руководства всех воюющих сторон принять незамедлительные меры по противодействию авиации противника и защите населения
от воздушного нападения. В данной статье рассматриваются действия стран-участниц Антанты по проведению бомбардировок против городов Центральных держав и меры, принимаемые для защиты населения от этих действий.

Как нам известно, что одной из особенностей войны 1914 – 1918 гг.
было то, что она стала первой в истории человечества тотальной войной, где
уничтожение людей приобрело промышленный характер. Массовые бомбардировки городов в годы Второй мировой и последующих войнах XX – XXI
столетий берут свое начало именно в годы Первой мировой войны.
Война существенно повлияла на все сферы жизнедеятельности и жизнеобеспечения государств; характеризовалась значительным ростом зависимости исхода её от экономики и тыла страны, мобилизации в армию значительных человеческих ресурсов. Особенное воздействие она оказала на развитие военного искусства в XX веке. Первую мировую не случайно называют
войной машин. Впервые на полях сражений появились и стали использоваться новейшие виды оружия (танки, авиация, подводный флот, бронеавтомобили, зенитные орудия, химическое оружие и т.д.). Достижения передовой научной мысли использовались для массового уничтожения людей. Были забыты
решения Гаагской мирной конференции 1899 года, запрещающей в военных
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конфликтах применение удушающих газов и вообще ограничивающей жестокие проявления ведения войны.
В связи с этим одной из особенностей войны 1914 – 1918 гг. стало ведение активных действий против мирного населения противника с целью дестабилизации общества, государственного управления и нарушения работы
промышленности противоборствующей стороны.
Изменившиеся с конца XIX столетия условия вооруженной борьбы поставили командование армий всех без исключения воюющих государств перед необходимостью решения новых, внезапно возникших проблем1.
Появление новых видов оружия и боевой техники определило особенности вооруженной борьбы с применением отравляющих веществ, авиации,
тяжелой артиллерии и т.п. и направило развитие научной мысли на разработку военной концепции, отличавшейся «дегуманизацией» боевых действий.
В результате этого стало наблюдаться стирание различий между воюющими
армиями и гражданским населением.
Основным средством, «изобретённым современной техникой» для непосредственного воздействия на мирное население, стал воздушный флот, а
особенно авиация. Самолёты, тогда их называли аэропланы, были ещё несовершенны, но они производили огромный психологический эффект. Создаваемая в целях ведения разведки авиация развивалась с исключительной
быстротой, расширяя сферы своего боевого применения2.
Понимая необходимость нарушения работы промышленности и деморализации населения противника все воюющие стороны, включая и Антанту начали проводить бомбардировочные операции на незащищённые города
противника.
Основная тяжесть таких действий легла на Германию.
В конце 1914 г. в авиадепартаменте Франции предложили план стратегических бомбардировок Германии. Приоритетными направлениями будущих налетов были определены индустриальные центры Саара, Лотарингии и
Люксембурга, дающие примерно половину германской стали.
Для этого были сформированы бомбардировочные авиачасти – эскадрильи VB 1, 2, 3 и 43.
Несмотря на существующую обеспокоенность активным развитием
авиации союзников (в первую очередь у французов), германское руководство
Иминов, В. Т. Эволюция военного искусства в годы Первой мировой войны. – Военно-исторический журнал, 2004, № 8, 2–8 (Iminov, V. T. Evolyutsiya voennogo
iskusstva v godyi Pervoy mirovoy voynyi. – Voenno-istoricheskiy zhurnal, 2004, № 8, 2–8).
2
Котлуков, К. Г., К. С. Оглоблин, А. И. Сгилевский. От МПВО – к Гражданской обороне. Москва: Атомиздат, 1969, с. 6 (Kotlukov, K. G., K. S. Ogloblin, A. I.
Sgilevskiy. Ot MPVO – k grazhdanskoy oborone. Moskva: Atomizdat, 1969, s. 6).
3
Харук, А. И. Бомбардировщики Первой мировой войны. Более 60 типов воздушных кораблей. Москва: Яуза, Эксмо, 2014, с. 5 (Haruk, A. I. Bombardirovshtiki Pervoy
mirovoy voynyi. Bolee 60 tipov vozdushnyih korabley. Moskva: Yauza, Eksmo, 2014, s. 5).
1
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считало, что стремительное продвижение на Западном фронте немецкой армии вглубь территории противника предохранит тыл страны от воздушных
атак4.
Но действия воздушных сил Антанты показали ошибочность данного
мнения, когда англо-французские авиационные подразделения начали совершать воздушные атаки военно-промышленных объектов Германии5.
В августе французский дирижабль «Флерю» сбросил несколько бомб на
вокзал Трира6. Через две недели французы нанесли авиационный удар по немецкому городу Мюльхейм7. В конце сентября и начале октября 1914 г. были
совершены воздушные налеты на эллинги в Дюссельдорфе и на газовые заводы в Кельне8. 14 октября французские авиаторы пытались бомбить крупповские заводы в Эссене9.
4 декабря этого же года французские бомбардировщики осуществили
налёт на немецкий город Фрейбург, располагавшийся в 80 километрах от линии фронта10.
Результатом этого нападения стали жертвы среди гражданского населения. В течение Первой мировой войны на Фрейбург было совершено двадцать
пять воздушных налетов авиации союзников, унесших жизни тридцати одного жителя и нанесших ранения более ста 11.
В последующий год войны союзники наращивали количество воздушных операций, что привело и к увеличению бомбардировочных подразделений. Эскадрильи бомбардировщиков стали сводить в группы, каждая из которых объединяла 3-4, а иногда и больше, эскадрильи12. Возрос и масштаб
нанесенного в результате воздушных налётов ущерба.
Ашмор. Воздушная оборона Англии в мировую войну и в настоящее время (пер.
с английского, предисловие, примечания, комментарии и схемы комбрига Е. И. Татарченко). Москва: Воениздат НКО СССР, 1936, с. 132 (Ashmor. Vozdushnaya oborona Anglii
v mirovoyu voynu i v nastoyashtee vreme (per. s angliyskogo, predislovie, primeshaniya, kommentarii i shemyi kombriga E. I. Tatarchenko). Moskva: Voenizdat NKO SSSR, 1936, s. 132).
5
Обухович, В., А. Никофоров. Самолеты Первой мировой войны. Минск:
Харвест, 2003, с. 11 (Obuhovich, V., A. Nikiforov. Samoletyi Pervoy mirovoy voynyi.
Minsk: Harvest, 2003, s. 11).
6
Белаш, Е. Ю. Мифы Первой мировой. Москва, 2012, с. 258 (Belash, E. Yu.
Mifyi Pervoy mirovoy. Moskva, 2012, s. 258).
7
Харук, А. И. Бомбардировщики, с. 5 (Haruk, A. I. Bombardirovshtiki, s 5).
8
Гёпнер, Э. Война Германии в воздухе. Минск, 2005, с. 43 (Gepner, E. Voyna
Germanii v vozduhe. Minsk, 2005, s. 43).
9
Либавская мысль. Политическая и литературная газета, № 4, 07 (20) октября
1914, с. 2 (Libavskaya myisly. Politicheskaya i literaturnaya gazeta, № 4, 07 (20) oktyabrya
1914, s. 2).
10
Гёпнер, Э. Война, с. 29 (Gepner, E. Voyna, s. 29).
11
Roger, C. Freiburg. 1914-1918 Online. International Encyclopedia of the First
World War. URL: http://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/freiburg (14.12.2016).
12
Харук, А. И. Бомбардировщики, с. 5 (Haruk, A. I. Bombardirovshtiki, s. 5).
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В январе 1915 г. был совершен налет на завод Круппа в Эссене. Он причинил серьёзные разрушения множеству производственных и административных зданий13.
В апреле 1915 г. 50 аэропланов во время воздушных вылетов сбросили
на Южную Германию, Эльзас и Лотарингию до 200 бомб. Продолжались систематические налёты и на пороховой завод в Ротвайле14.
Весною 1915 г. французская авиация стала активно осуществлять воздушные рейды на объекты жизнеобеспечения населения. В апреле 1915 г. был
совершен успешный налет на электрическую станцию Лизьер-де-Мец в пригороде Меца15.
Самым показательным примером действий французской авиации является бомбардировка Карлсруэ. В июне 1915 г. французская авиация целенаправленно сбросила бомбы на жилые кварталы города, когда проводились
праздничные мероприятия. Было разрушено более 100 домов16. Более того,
французские бомбы попали в толпу детей, ожидавших циркового представления. О масштабах трагедии можно судить по числу погибших горожан - 110
человек и 123 раненых17.
Совместно с французами воздушные налёты на тыловые промышленные объекты Германии проводили и британские авиационные подразделения.
В начале Первой мировой войны действия королевского авиационного
корпуса сводились к обеспечению интересов армии, а авиационная служба
военно-морских сил выполняла задачу по прикрытию Великобритании от
воздушного нападения немцев, а также по обеспечению действий флота. Однако вскоре английское военное командование стало прорабатывать вопрос
проведения бомбардировок тыловых городов Германии. Так военный министр Лорд Китченер постоянно настаивал на создании самолетов, способных наносить удары по Эссену.
В 1915 г. британское правительство отдало распоряжение о сформировании сорока новых бомбардировочных эскадрильей для проведения бомбар-

Летчики союзников. – Рижский вестник, № 8, 12 января 1915, с. 2 (Letchiki
soyuznikov. – Rizhskiy vestnik, № 8, 12 yanvarya 1915, s. 2).
14
Французские летчики над Рейном. – Виленский вестник, № 3594, 9 апреля
1915 (Frantsuzkie letchiki nad Reynom. – Vilenskiy vestnik, № 3594, 9 aprelya 1915).
15
Великая война: иллюстрированная хроника (сост. под ред. Ф. К. Иванова). 2
т. Москва, 1916, ч. 3, с. 48 (Velikaya voyna: illyustrovannaya hronika (sost. pod red. F. K.
Ivanova). T. 2. Moskva, 1916, ch. 3, s. 48).
16
Итоги бомбардировки Карлсруэ. – Наш Вестник. Издается при штабе главнокомандующего армиями Западного фронта, № 31, 11 июня 1915, с. 3.; Дирижабли
на войне, с. 125 (Itogi bombardirovki Karlsrue. – Nash Vestnik. Izdaetsya pri shtabe glavnokomanduyushtego armiyami Zapadnogo fronta, № 31, 11 yunya 1915, s. 3; Dirizhabli
na voyne, s. 125).
17
Гёпнер, Э. Война, с. 91 (Gepner, E. Voyna, s. 91).
13
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дировок Германии18.
Однако действия королевского авиационного корпуса не были эффективными, поэтому в 1918 г. в этих целях было создано специальное подразделение - Независимые Военно-Воздушные Силы19. Основными объектами
налётов для них были определены:
угольные шахты;
химические заводы;
заводы по производству взрывчатых веществ;
железнодорожные станции;
машиностроительные заводы;
заводы по производству аэропланов20.
Действия французской и британской авиации потребовали от германского руководства принятия адекватных мер по защите городского населения
и рабочих промышленных предприятий от воздушного нападения.
В этих целях в конце 1914 г. начала спешно создаваться местная противовоздушная оборона, которая находилась в ведении местных властей21.
Начали проводиться мероприятия по защите населения и тыловых объектов от воздушного нападения, аналогичные французским и британским: обучение населения правилам поведения в случае бомбардировки, оповещение
о воздушном нападении, маскировка и светомаскировка предприятий и городов, борьба с пожарами, оказание медицинской помощи и предоставление
убежищ.
Так уже в январе 1915 г. были разработаны некоторые меры защиты
граждан от угрозы воздушных нападений. Они ставили целью обеспечить
безопасность жителей, прежде всего, крупных городов, имевших важное
стратегическое значение. Например, в городе Киль в ожидании появления
британских аэропланов горожанам рекомендовалось занимать погреба на
время налёта. В Кельне было отдано распоряжение на проведение затемнения
города и светомаскировки22.
Кингстон-Макклори, Э. Дж. Руководство войной. Анализ роли политического руководства и высшего военного командования (пер. с англ. Н. П. Павлова, Е.
М. Михайлова). Москва: Издательство иностранной литературы, 1957, 84–85 (Kingston-Makklori, E. Dzh. Rukovodstvo voynoy. Analiz roli politicheskogo rukovodstva i vyisshego voennogo komandovaniya (per. s angl. N. P. Pavlova, E. M. Mihaylova). Moskva:
Izdatelystvo inostrannoy literaturyi, 1957, 84–85).
19
William, G. Great weapons of World War I. New York: Bonanza books, 1969, p. 209.
20
Rennles, K. Independent Force. The War Diary of the Daylight Bomber Squadrons
of the Independent Air Force 6th June – 11th November 1918. London: Grub Street, 2002, p. 9.
21
Ашмор. Воздушная оборона Англии, с. 133 (Ashmor. Vozdushnaya oborona
Anglii, s. 133).
22
Немцы боятся союзных летчиков. – Вечерние известия Минской газетыкопейки, № 152, 13 января 1915, с. 1 (Nemtsy boyatsya soyuznykh letchikov. – Vecherniye
izvestiya Minskoy gazety-kopeyki, № 152, 13 yanvarya 1915, s. 1).
18
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Почти на всех крупных заводах были построены бомбоубежища для рабочих. Одновременно велась разъяснительная работа с мирными гражданами.
Выпускались плакаты и инструкции по действиям населения при воздушных
налётах23. Кроме того, по мнению британского генерала Ашмора, немцы, в
отличие от французов, имели значительный успех в создании ложных объектов24.
С целью проведения светомаскировки было введено ограничение на
освещение территорий, находящихся на удалении 130-190 км от границы Германии25. Так же проводились и иные инженерные мероприятия по маскировке
немецких городов, аналогичные тем, что выполнялись на фронте, например,
широко использовалась маскировочная сеть26.
В доведении способов действий граждан в случае воздушного нападения огромную роль сыграла немецкая пресса, средствами которой инспектор
воздушной обороны осуществлял информирование населения27.
Также активным бомбардировкам подвергались австрийские и турецкие города. Против Австро-Венгрии действовала в основном итальянская
авиация, а против Османской империи русская и британская.
Так во время проведения Дарданельской операции систематической
бомбардировке подвергался Константинополь и другие важные турецкие города и объекты28. Например, военный завод в Багдадской цитадели, пороховые заводы Зейтунлыки и железнодорожный вокзалв Андрианополе29. Основным способом защиты населения в Турции стала светомаскировка30.
Болгарские города также не избежали участи быть подверженными
бомбардировкам. Всем известно, каким опустошительным налетам американских и британских военно-воздушных сил подверглась Болгария в годы
Гёпнер, Э. Война, с. 87, 90, 177 (Gepner, E. Voyna, s. 87, 90, 177).
Ашмор. Воздушная оборона Англии, с. 138 (Ashmor. Vozdushnaya oborona
Anglii, s. 138).
25
Там же.
26
The German Army on the Western Front, 1914 – 1918. // Imperial War Museums.
URL: http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205306862 (05.02.2017).
27
Ашмор. Воздушная оборона Англии, с. 138 (Ashmor. Vozdushnaya oborona
Anglii, s. 138).
28
Русский аэроплан над Константинополем. – Виленский вестник, № 3607, 22
апреля 1915, с. 4 (Russkiy aeroplan nad Konstantinopolem. Vilenskiy vestnik, № 3607, 22
aprelya 1915, s. 4).
29
Набег английских аэропланов. – Новое Варшавское утро, № 2746 (316), 11
января 1917, с. 3.; Налет на Константинополь и Андрианополь. – Псковская жизнь,
№ 1152, 5 апреля 1916, с. 2 (Nabeg angliyskih aeroplanov. – Novoe Varshavskoe utro, №
2746 (316), 11 yanvarya 1917, s. 3; Nalet na Konstantinopoly i Adianopoly. – Pskovskaya
zhizny, № 1152, 5 aprelya 1916, s. 2).
30
В Константинополе. – Вечерние известия Минской газеты-копейки, № 191,
21 февраля 1915, с. 1 (V Konstantinopole. – Vechernie izvestiya Minskoy gazetyi-kopeyki,
№ 191, 21 fevralya 1915, s 1).
23
24
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Второй мировой войны. Однако это был не первый опыт в истории болгарского народа, когда его города становились объектами воздушного нападения. В
Первую мировую войну была проведена бомбежка ряда крупных болгарских
городов. Так в 1916 г. французские летчики, пролетая над Софией, сбросили
на столицу несколько бомб31.
Хотелось бы также отметить, что среди историков бытует мнение, что
первые боевые столкновения между русской и болгарской армиями произошли в 1916 г. На самом деле это случилось гораздо раньше, практически
сразу после вступления 14 октября 1915 г. Болгарии в войну на стороне Центральных держав. Через несколько дней 25 октября русские гидропланы с кораблей «Алмаз» и «Император Николай I» провели рейд на Варну. Во время
нападения было сброшено 21 бомба на железнодорожные пути и портовые
склады. Ударами авиации были уничтожены или серьезно повреждены железнодорожный вокзал, таможня и радиостанция32.
Стоит сказать, что болгарские власти также незамедлительно приступили к выполнению мероприятий по защите населения, которые включали
в себя оповещение и информирование населения, доведение до него правил
светомаскировки и поведения в случае воздушного нападения33.
Таким образом, несмотря на гораздо меньший масштаб бомбардировочных операций против болгарских городов, Болгария наравне с Германией,
Турцией и Австро-Венгрией подвергалась постоянным воздушным налетам
авиации союзников. И также, как и в Германии, болгарские власти проводили
аналогичные мероприятия по защите населения от воздушного нападения.

Бомбардировка Софии. – Наш Вестник. Издается при штабе главнокомандующего армиями Западного фронта, № 223, 6 сентября 1916, с. 5 (Bombardirovka Sofii.
– Nash Vestnik. Izdaetsya pri shtabe glavnokomanduyushtego armiyami Zapadnogo fronta,
№. 223, 6 sentyabrya 1916, s. 5)
32
Первая мировая война 1914 – 1918 годов. В 6-ти томах. Т. 4. Война на море.
Москва: Кучково поле, 2017, с. 447; Пеев, Г. Русские военнопленные в Болгарии в
период 1915 – 1918 годов. – Вестник ВЭГУ, 2014, № 3 (71), с. 147 (Pervaya mirovaya
voyna 1914 – 1918 godov. V 6-ti tomah. T. 4. Voyna na more. Moskva: Kuchkovo pole,
2017, s. 447; Peev, G. Russkie voennoplennyie v Bolgarii v period 1915 – 1918 godov. –
Vestnik VEGU, 2014, № 3 (71), s. 147).
33
Предупреждение властей. – Новое Варшавское утро, № 1941, 9 октября 1915,
с. 3 (Preduprezhdenie vlastey. – Novoe Varshavskoe utro, № 1941, 9 oktyabrya 1915, s. 3).
31
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ВОЙНАТА В ЧОВЕКА И ЧОВЕКА ВЪВ ВОЙНАТА.
ИЗПОВЕДИ ЗА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Ирина Димитрова
WAR INSIDE THE MAN AND MAN INSIDE THE WAR.
CONFESSIONS ABOUT THE FIRST WORLD WAR
Irina Dimitrova
This text is a review in the diaries of two people from Tryavna who took part in the
First World War, and fought on two different front lines. The first one is Bogomil Daskalov
in the headquarters of the First Army. In his diaries, he describes all events day by day as
„Memories of The War. 1915“, and he shares stories from the time working as a teacher in
Zaječar, Serbia, in the period 1915-1918. The other one, Ivan Georgiev, takes part in the
war as an officer of the 33rd Svishtov Regiment. His notes cover the period from 1917 until
the end of the war in 1918.

През 1914 г. в света е на ход Първата световна война. Убийството на
австро-унгарския престолонаследник в Сараево на 28.06.1914 г. е причина за
активизиране на Великите сили, обединени в две коалиции – Антантата (Съглашението) и Тройния съюз (Централните сили). Във войната участие вземат
33 държави, разпределени в тези две военни формирования. Мобилизирани са
около 70 милиона души, а човешките загуби възлизат на над 15 милиона. Това
я прави една от най-жестоките и смъртоносни войни в световната история. В
тази война е въвлечена и България, която поради своето географско положение е ухажвана както от Антантата, така и от Тройния съюз. Щедрите териториални обещания на страните от Съглашението (цяла сръбска Македония и
дори част от стара Сърбия, поправка на границата с Гърция, връщане на южна
Добруджа и дори завземане на северните територии на областта, в случай,
че Румъния се намеси във войната на противниковата страна, а така също и
поправка на границата с Турция)1, накланят везните в полза на Тройния съюз
и през есента на 1915 г., правителството на Васил Радославов присъединява
България към Тройния съюз. Формира се главното командване, начело с ген.
Никола Жеков, а под бойните знамена са призовани над 300 000 войници и
Димитров Стр., К. Манчев. История на Балканските народи, т. 2., С., 1999,
с. 378. (Dimitrov, Str., K. Manchev. Istoria na Balkanskite narodi, t. 2., S.,1999, s. 378).
1
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офицери. България дава над 17% от пълноценното си мъжко население, наред
с обози и помощни части. Процент, който не достига нито една от воюващите
във войната държави. Като съюзник на Германия в тази война, българските войски са изцяло под прякото подчинение на германското командване. Те
настъпват по цялото протежение на границата със Сърбия, по долините на
реките Тимок и Нишава.
През м. август 1916 г. Румъния се намесва във войната, а през септември български войски навлизат в Добруджа. Макар и след успешни военни
операции, българската армия е изправена пред фалит. Споразуменията между
Великите сили водят България до тежка катастрофа. България губи Беломорска Тракия в полза на Гърция, Западните покрайнини и Струмишко в полза
на Югославия. Страната ни излиза от войната с 104 146 км2 територия и население наброяващо 4 396 000 души. Народът ни изпада в мизерия и глад.
България не постига националния си идеал, несправедливият Ньойски мирен
договор оставя под чужда власт множество наши сънародници, а жертвите
надхвърлят 150 000души.3 Сред тях има загинали и около 100 души от Трявна
и Тревненско (Приложение 1).
В настоящото съобщения ще представя дневници на двама тревненци,
участници във войната. Двама учители, които освен че вписват своите преживявания на фронтовата линия, отделят внимание и на човешките терзания,
емоции, преживелици, описвайки своята вътрешна борба. Като интелектуалци, с богата култура и душевност Богомил Христов Даскалов и Иван Георгиев
Иванов описват чисто човешката страна на войната. Хората със своите съдби,
които стават част от плановете на Великите сили за преразпределяне на света.
Богомил Христов Даскалов (Обр. 1) е роден на 17. 03. 1876 г. във Враца,
където неговият баща Христо Никифоров Даскалов е учител. Богомил получава основното си образование в Трявна, а гимназия учи в Габрово, Велико
Търново и Видин. Дипломира се в Габровската Априловска гимназия през
1894 г. и става начален учител в Трявна. Учител е по математика и френски
език. Свири на китара в градския оркестър. Той е журналист, краевед, общественик. Участник в Балканската война 1912 – 1913 г. и Първата световна
война 1914 – 1918 г. като писар в 6-ти девизионен огнестрелен парк. Издава
вестниците „Ехо от Трявна“ (1935 г.) и „Тревненски общински вестник“. Оставя изключително богат архив, който се съхранява в ТДДА – Габрово4. Част
Димитров, Стр., К. Манчев. История на Балканските народи, с. 416
(Dimitrov, Str., K Manchev. Istoria na Balkanskite narodi, s. 416).
3
История на България. т.V. Военна история на българите от древността до
наши дни. Под ред. на доц. д-р. полк. (р.) Димитър Зафиров, доц. д-р. Емил Александров, 454–486; (Istoria na Bulgaria. t.V. Voenna istoria na balgarite ot drevnostta do nashi
dni. Pod red. na dots. d-r. polk. (r.) Dimitar Zafirov, dots. d-r. Emil Aleksandrov, 454–486).
4
Минчев, М. Славейкови гнезда. Габрово, 1997, 274–275; ТДДА – Габрово,
ф. 455к., оп. 1. Историческа справка (Minchev, M. Slaveykovi gnezda. Gabrovo, 1997,
274–275).
2
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от него съдържа текстове с информация за участието му в Първата световна
война, бойните действия, състоянието на армията, сражения и придвижването
на българските войски по северната граница със Сърбия. Тези ръкописи са
трудно четивни, писани по дни и ясно личат моментните емоции на автора.
В архива на Б. Даскалов се съдържат и сведения за работата му като
директор в прогимназията в гр. Зайчар и ръководения от него „Комитет за
стопански грижи и обществена предвидливост“ в периода 1916 – 1918 г. Записките му, отнасящи се до работата му в Зайчар са писани по-късно, между
1922 и 1939 г. и тях той озаглавява като „Спомени“. В голяма част от текстовете авторът изразява своето лично отношение към войната и често изказва
възмущението си от случващото се.
Първата световна война заварва Богомил Даскалов като учител в с.
Люта, Врачанско: „10.ІХ. в 10 часа сутринта се обяви мобилизацията… 10.09.
Излязвам от час по отечествена география в ІІІ кл., току що бях открил урок
за границите на България… Излязвам и барабанът бие за обща мобилизация.
…13,14, 15…до 24.ІХ все се гласяхме за ходене и все отлагахме. Числя се към
парковата рота на 3 бригада.“5 Проследявайки пътя на войската става ясно,
че паркова рота, към която Б. Даскалов се числи, принадлежи към 6 Видинска
пехотна дивизия. Към края на септември 1915 г. основните въоръжени сили
са предислоцирани, като Б. Даскалов влиза в състава на Първа армия, която от
Брягово към Кула, Белоградчик Цариброд и Трън трябва да преодолее сръбската отбрана по р. Дунав и границата с България, след което да се насочи и
завладее Тимошко и Поморавието (Парачин, Алексинац и Ниш).
Б. Даскалов е в щаба на ротата и това му дава възможност да описва по
дни пътя на войсковата част, към която принадлежи, местата от където преминават и дори в дневника си да илюстрира описаното в текста.
Ротата тръгва от Враца, през с. Сумер, гр. Фердинанд, от Берковското
шосе, към с. Бели мел, с. Долни Лом, с. Средогриф в посока гр. Белоградчик.
Според първоначалния план изглежда в Белоградчик ротата е трябвало да
пренощува, но се оказва, че пристигайки тук, тя заварва града пълен с много
ранени войници от вр. Връшка чука, (5. Х. 1915 г. нов стил) с. Калугер, от
където си купуват хранителни продукти, след което пътувайки по шосето за
Видин, преминават към с. Александрово и Гурково, близо до Влабол. Тук срещат крепостен легион, който заминава за Лом. Нощуват в селището, а гостоприемството и грижите за болния им спътник на хазяйката, в чиято къща отсядат, впечатлява Даскалов. Близо до гр. Сула срещат паркови артилерийски
взводове, предвождани от майор Иванович. Потеглят за Брягово, разположен
на р. Тимок, на самата граница със Сърбия. В западна посока, според Даскалов, се чуват топовни гърмежи, вероятно предизвикани от австро-германската
офанзива. Край града са разположени многобройни обози и болници с много

5

ТДДА – Габрово, ф. 455к, оп. 1, а.е. 20.
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ранени, пристигащи най-вече от гр. Кула, „глад и мизерия“6. В записките си
за ставките за храна Даскалов намира, че войниците в продължение на няколко дни от 02 до 09. Х. са се хранели само с „варен боб с мас, изпържена с
лук…“7, в същото време в щаба храната е доста различна - вкусна и питателна
– „варихме си пълнени чушки с месо“8. На 11. Х., българската войска превзема
Неготин. Нашият герой е свидетел на тази атака, макар да я съпреживява, без
да взима участие в нея.: „В 10 часа започна усилен бой. Отидохме от близкия
хълм да гледаме. Гърмежи от оръдия и пушки ечат. Светкавични пукания
на шрапнели. Нашите напредват. Красива гледка. От три страни нашата
артилерия обстрелват един връх. Кавалерията бързо бе извикана и замина
за атака…“9
В подкрепа на факта, че между 10 – 19 октомври 1915 г. беломорските
ни селища като Порто Логос, Дедеагач и др. са подложени на нападение от
страна на Съглашенските войски, под датата 12. Х. 1915 г. Даскалов споменава за руско нападение над беломорските ни градове.10, а няколко дни покъсно констатира : „англофренците направили десант на Бяло море. Там не
ни е добро положението…“11. По пътя за гр. Неготин войската среща много
бежанци с развети бели знамена, най-вече жени и деца. Гледката впечатлява
учителя, който е потресен от позора и разрушенията, на които става свидетел.
Гр. Неготин по спомените му е красив, с красиво и голямо училище, което за
съжаление е разрушено, а наоколо се виждат скъсани и разпилени книги. За
един учител вида на книгите предизвиква възмущение и недоволство от пълния безпорядък, който заварват там. Насред площада на града му прави впечатление паметника на „сръбски владик Душан“12, а срещу паметника на площада се намира красивото и голямо здание на училището. Сред множеството
разпилени и унищожени книги, Даскалов открива една карта на Сърбия, която
отнася като „плячка – трофей“. С възмущение описва факта, че войници и
офицери започват да плячкосват всичко наоколо. Бедността и покрусата в хората е толкова голяма, че човешките страсти минават всякакви морални граници. Ужасната действителност на ежедневието бива приемана за нормална
от хората, които с поведението си много пъти се опитват да притъпят страданието и мизерията, болката и унижението на случващото се: „Ужас! Жени
продават телата си!“. Даскалов се впечатлява от видяното, но същевременно се опитва да оправдае и да намери обяснение на действията на „жертвите“
ТДДА – Габрово, ф. 455к, оп. 1, а.е. 20.
ТДДА – Габрово, ф. 455к, оп. 1, а.е. 20, л. 10.
8
ТДДА – Габрово, ф. 455к, оп.1, а.е. 20, л. 10.
9
ТДДА – Габрово, ф. 455к, оп. 1, а.е. 20, л. 10.
10
ТДДА – Габрово, ф.455к, оп.1, а.е. 20, л. 11.
11
ТДДА – Габрово, ф. 455к, оп. 1, а.е. 20, л. 21, 22.
12
ТДДА – Габрово, ф. 455к. Вероятно става въпрос за сръбския владетел Стефан
Душан (1331-1355). По негово време Сърбия достига териториално разширение,
превръщайки се в най-силната балканска държава.
6
7
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в тази война. Защото в една война жертви са не само обикновените хора, но и
войниците, които са въвлечени в тази игра между Великите сили, подлъгани с
мисълта за националния идеал. Пътят на войниците е насочен на юг от Неготин, пеша към Зайчар, през с. Салаш, където остават да пренощуват. Отново
описва мизерията и недояждането сред войниците. Преминавайки през красиви, големи, но опустошени села отново срещат бежанци с бели флагове. В
щаба дори получават и разпореждане на местата, през които преминат да се
окичват домовете на хората с българското знаме.
По пътя за Зайчар Даскалов се възхищава на красивата природа: „Красота! Обширно поле и великолепен хълм с лозя и градини…“ Наближавайки Зайчар първото нещо, което му прави впечатление са военните казарми, в
които са разположени сръбската пехота и артилерия. Самият град Даскалов
описва като красив, но сравнен с Неготин е по-разрушен. Забелязва хубавата
телеграфо-пощенска станция и сградата на Окръжното управление.
Почти навсякъде в дневника си учителят изказва своето възмущение от
поведението на войниците, които според него използват всяка свободна минута да пият вино и да рушат дюкяните. Времето е лошо, дъжд, студ и кал, цялата войска пътува за с. Вратарница, където се налага да остане за през нощта,
поради факта, че мостът над р. Тимок е разрушен от отстъпващите сръбски
войски към Княжевац. Там лично командващият първа армия ген. Климент
Бояджиев идва, за да провери до каква степен върви неговото поправяне. Често по пътя виждат множество накъсани и унищожени телеграфни жици, с цел
затрудняване на комуникациите. Пътят на ротата минава през т.н. Кралево
село, където намират болница с множество ранени войници от 23 полк. На
път за Княжевац, остават да пренощуват в околностите на града, където се намират много обози, войски и градът е пренаселен от войскови части. Б. Даскалов описва картината, която заварва – наводнението от р. Тимок, разрушено
училище с разпилени пособия, хубав и голям площад с паметник, църква, запазена, в която най-впечатляващото за него са гробовете на наскоро загинали
войници и копаещият се нов, за друг офицер. Времето е лошо, обстановката
и атмосферата потискащи. Навсякъде мизерия, глад, разрушение. На фона на
всичко това учителят не пропуска да се похвали с добрата храна, с която се
гости щаба на ротата. На път за Ниш ротата се сблъсква с няколко общи гроба
на върха на хълма над Ниш – за 40, за 20, за 15 души. С неприязън разказва за
оголени и ограбени трупове на войници „нашият войник е мародер“ 13 Ротата
на Б. Даскалов достига Ниш дни след сражението от 22 – 23. Х.1915 г., когато
българската армия влиза победоносно в Нишката крепост, вземайки огромно
количество военни трофеи – оръдия, боеприпаси и др. Даскалов е потресен от
гледката на димящи и опожарени села и претършувани, ограбени от българите, трупове на сръбски войници. Навсякъде по хълма намират пръснати гилзи
и куршуми: „ Научих, че тая нощ [23.Х.1915г. – б.м. ] там е било сражение…
13

ТДДА – Габрово, ф. 455к, а.е. 24, Бележник. Спомен от войната. 1915 г.
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Това личеше от многото гилзи и куршуми, разпръснати по пътя…Тук, на тоя
връх по който ходя аз е било укрепеното място на сръбските части. Личаха
купчини камъни натрупани за прикритие на пехотните вериги…Търкаляха
се и сандъчета с патрони неупотребени. Трупове тук имаше безобразно бяха
простряни (пръснати ) по земята. На 50 – 60 крачки се виждаха наши войници и един свещеник да опява труповете на 16 български войници…“
Гледката, която заварва Даскалов там е потресаваща – трупове на войници, разгърдени, ограбени, със събути обувки и разкъсани и обрани дрехи.
Тук сред множеството трупове забелязва около един войник илюстрована картичка, която провокира любопитството му. След като я изчита, става ясно, че
тя е от съпругата на убития офицер. Даскалов решава един ден да успее да
намери въпросната жена и да ѝ предаде малкото лични вещи от съпруга ѝ,
които намира разхвърлени около трупа му. Това все пак се случва след около
две години, когато Б. Даскалов е учител в Зайчар.14
Месец след мобилизацията ротата заминава за гр. Алексинац, северно
от Ниш, а за жалост действителността е еднаква навсякъде - бягащи хора,
разрушения, поквара, и грабежи. Идвайки в града, на Даскалов му прави впечатление приличния вид на селището, което във времето на идването на ротата се намира под постоянен артилерийски обстрел: „градът е в приличен
вид. Кафенетата пълни с граждани и жени пият ракия и кафе. Всичко си е
в порядък, защото нашите хункузи още не са дошли. Граждани и гражданки
разговарят…“15 Споменава, че австрийските войски са в близост до Алексинац, където ще се съберат двата фронта.
В записките на Даскалов прави впечатление, че той споменава за близки
приятелски отношения между сърби и българи. На самата фронтова линия,
когато над главите на войниците падат куршуми и шрапнели, учителят намира скривалище при „един български войник … и при него 10-15 души сърби
цивилни и наши войници да лежат от даден знак…“ Разказът му продължава
с описание на една нощ, когато трябвало да нощува в болница, но изправен
пред избора да спи в студена стая без прозорци, „…реших да отида при ранените сърби да спя на топло и другарски. Отидох! Спах с ранен български
войник…“16
С известно безпокойство Даскалов съобщава за разстрел на шестима
български войници, обвинени в бягство. Липсата на продоволствия за войската довеждат до недоволство в редиците на войниците. От с. Житковац ротата
трябва да се качи на жeлезницата Ниш – Белград. На брега на р. Морава срещат прегладнели германски войници, които молят нашите за хляб, обяснявайки им подробности за Сърбия. Благодарение на факта, че Б. Даскалов знае
немски език, общуването става възможно.
ТДДА – Габрово, ф. 455к, а.е. 24, Бележник. Спомен от войната. 1915 г., л. 17.
ТДДА – Габрово, ф. 455к, а.е. 24, Бележник. Спомен от войната. 1915 г., л. 19.
16
ТДДА – Габрово, ф. 455к, а.е. 24, Бележник. Спомен от войната. 1915 г., л. 20.
14
15

192

Ирина Димитрова

На 2 ноември заминават за Прокупле, а дивизията се насочва към Лесковац. В Прокупле ротата на Даскалов среща много войници - сърби, чехи, хървати. Наред с германските се виждат и български знамена, а „…наши и германски и австрийски войници влизат и безнаказано ограбват… Прокупляни
се радват на българската войска и молят да останат под българско.“17 Известен е фактът, че по време на войната Прокупле е под български контрол.
Подробно Даскалов описва пътя, по който войската се придвижва. Пътят към
Лесковац преминава през селата Орляно, Кочани, Брестовац, Поковац, Липовац, Печеневце, Дружане, Прибой, Чекмин, Винце.
Учителят отива да събеседва с войниците от 52 полк за войната и що е
това, за смисъла и човешкия живот. Човек, казва той, се увлича от настроението на тълпата, а войната е средство в историята на човечеството. „…Има
признаци вече на уплаха у нашите военни. По темперамент ние сме сприхави – бързо се опустясваме и бързо падаме духом. Още не сме се наситили на
плячки, на победи…“18 Човешките терзания в дневника относно ежедневието
по време на войната са много. Авторът им не само е част от случващото се на
бойното поле, но и твърде образно описва състоянието на войниците, техните
преживявания, емоциите, които макар и скрити дълбоко в душите на хората,
тръгнали да се сражават остават скътани и ги крепят за едно по-добро бъдеще, човешките емоции и отношения, които не са подвластни на политически
разпри, а в любовта няма врагове и приятели: „…видях сватба на българин
със сърбойка…,“ както и действията по снабдяването с елементарните битови
необходимости: „…войника с привързаните крака … – дадох му опинци и му
взех ботушите и му дадох 20 ст. Блажени нисшите духом…“19. Вероятно
на войника никога няма да са му нужни повече ботуши, които ще са крайно
необходими за Даскалов.
В началото на военната кампания срещу Сърбия щабът е преместен от
Белград в Ниш, който е и временна столица на Сърбия. Даскалов е впечатлен
от зданието, в което се помещава щабът на първа армия и това е сградата на
външното Сръбско министерство. Времето е лошо, студено и дъждовно. За
това сърбите имали поговорка: „ Като духне Кошава, смръзва Нишава“. Лошото време, недобрите битови условия и липсата на храна довеждат до ежедневно измиране на хора. Нещо, което тревожи Даскалов, който пък от друга
страна се възмущава и от разгулното поведение на войниците, а освен това
слуховете, че „България е на падане“ потискат духа на войниците.
В дневника учителят споменава за наредба в Сърбия, според която трябва
да се изгарят всички сръбски книги, да се променят надписите на български, а
мъжете от 18 до 40 годишна възраст да бъдат интернирани в България до демоТДДА – Габрово, ф. 455к, а.е. 24, Бележник. Спомен от войната. 1915 г., л.
18., л. 23.
18
ТДДА – Габрово, ф. 455к, а.е. 24, Бележник. Спомен от войната. 1915 г., л. 27.
19
ТДДА – Габрово, ф. 455к, а.е. 24, Бележник. Спомен от войната. 1915 г., л. 30.
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билизацията, „…въобще да се задуши всичката сръбска култура (шовинизъм).
Научих, че …новобранците 40 набор да бъдат обучавани тук от нас…“20
Войната, макар и още в началната си фаза, явно е додеяла на участващите в нея обикновени хора, които винаги са оставали настрана от интересите на
Великите сили и голямата политика. За хората войната е ненужна и въпреки
че са на различни позиции, за обикновеният човек е важен нейния край, без
значение кой от двата лагера ще надделее. Даскалов се среща с руски войници – военнопленници от галиполския фронт: „разговарях с няколко души.
Истински наши войници – наивни, благодушни: А, ти си българин, а защо
воювате със сърби – ваши братя? Кога ще има мир? Близо ли е България?“21
Отчаянието е обзело всички войници, не само българи, но и сърби. Очакванията за края на войната и за предстоящо преразпределяне на силите и
териториите вълнува умовете на хората: „…настроението у сърбите с минаването на германските войски и золумите им, това настроение унило ги
кара да споделят с българските войници мисли, черпят ни и казват: „зле е
ако Германия се задържи в нас“ – по-добре всичката Сърбия да бъде под
Българско, отколкото тия немци…“22
Още в края на 1915 г. Даскалов записва в дневника си, че от в-к „Утро“
от 17. ХІ.1915 г. е прочел новината, че Румъния се готви за война. Факт е, че
северната ни съседка се намесва във войната едва в края на август 1916 г., но
явно времето на преговори и обещания е започнало почти година по-рано. На
23.ХІ. споменава за падането на Битоля, Тетово, Призрен и за уведомление от
комендантството, че „…всички сърби от 17 до 70 год. възраст се считат за
военнопленници…“23
Въпреки че са част от различни военни групировки, хората, включени
във военния конфликт общуват приятелски и непринудено, споделяйки мисли
за хода на войната, радости и тревоги. А между българи и руснаци отношенията не са като на врагове, а са приятелски.
На 1.ХІІ. войската получава заповед за отпътуване за Зайчар. По пътя
обратно се натъкват на нови разрушения и опустошения. Пътищата са осеяни
с трупове и скелети на хора и животни. В селищата – затворени и изпочупени
дюкяни. Много от селищата, през които преминават, са в неузнаваемо състояние – само с войници по улиците, а хората скрити по къщите. Сред населението върлува епидемия от петнист тиф и за предпазване на войниците се
забраняват „сношенията“. В Зайчар заварват „обявление“, че е задължително
в общината да се говори на български език. Започва масово преименуване:
„много „ИЧ“, изменени вече в „ОВ“ – фирми на български…“, защото и „…
зайчарчани се признават за българи…“24
ТДДА – Габрово, ф.455к, а. е. 24, Бележник. Спомен от войната. 1915г., л. 32.
ТДДА – Габрово, ф. 455к, а. е. 24, Бележник. Спомен от войната. 1915 г., л. 32.
22
ТДДА – Габрово, ф.455к, а. е. 24, Бележник. Спомен от войната. 1915 г., л. 32.
23
ТДДА – Габрово, ф.455к, а. е. 24, Бележник. Спомен от войната. 1915 г., л.32.
24
ТДДА – Габрово, ф.455к, а. е. 24, Бележник. Спомен от войната. 1915 г., л. 35.
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Носталгията по дома и семейството изостря сетивата на Даскалов за
хората и заобикалящата го действителност. Децата, които стават безучастни
и неволни свидетели на случващото се, сякаш примирили се с войната пазят
детското си ежедневие, което прави впечатление на учителя: „ Децата, обичат да си правят сбирки, колекции от:
1. Разноцветни камъчета, които да могат да пишат по плочките.
2. Дребни, твърди камъчета разноцветни.
3. Книжки разноцветни – изрязват от корици на книги.
4. Разноцветни бобови зрънца.
5. Семена от разни растения.
Като човек, който е любител на книгите и цени всяка тяхна страница,
Даскалов успява да вземе доста от изхвърлените от училището в Зайчар книги. Вероятно в една от тях, той намира следните данни за населението на
Добруджа:
„Българи..................134 331
Турци .......................106 830
Цигане........................12 192
Татари.......................11 584
Румъне..........................6 359
Гагаузи.........................4 912
Арменци........................1 783
Разни............................4 140“25
Цитираното по-горе идва като доказателство за българския характер на
областта и още веднъж да покаже, че войната за българите е война за постигане на националния идеал и обединяване на териториите, населени с етнически българи. Провеждат интересен разговор с другите военни: „Жалко е положението на закоравял националист… да би България вземала и други Сърбия
и Босна, Херцеговина и Черна гора и да се образува една велика Южна Славяния, макар и под скиптъра на Фердинанд…“ 26 Тази идея, за създаване на Балканска федерация, не е чужда на българите още от времето на Възраждането,
когато нейни привърженици са много от нашите идеолози – революционери
като Г. С. Раковски и Л. Каравелов. 27 Тя продължава особено широко да се
популяризира в навечерието на Балканските войни и Първата световна война.
През 1916 г., след като се връща от полагаемата си военна отпуска в
Зайчар, той получава повишение в чин „старши подофицер“. Наред с това
обаче му съобщават и новината, че в следствие на министерско постановление, учителите, навършили 40 г. не подлежат повече на мобилизация. Освен
това Даскалов получава и съвет да поиска учителско място в прогимназията в
ТДДА – Габрово, ф. 455к, а. е. 24, Бележник. Спомен от войната. 1915 г., л. 37.
ТДДА – Габрово, ф. 455к, а. е. 24, Бележник. Спомен от войната. 1915 г., л. 41.
27
История на България, т. VІ, Изд. БАН, С., 1987, стр. 274–276. (Istoria na
Bulgaria. t. VІ. Izd. BAN, S, 1987, s. 274–276.).
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Зайчар (Обр. 2). От септември 1916 г. Богомил Даскалов получава директорското място в прогимназията в Зайчар, а става също и председател на комисията по стопански грижи и обществена предвидливост (СГОП).28 Тези служби,
които правителството създава още 1915 г., целят да ограничат разрастващата
се спекула и да се нормализира снабдяването на страната със стоки от първа
необходимост. Това за съжаление не успява да се случи, защото спекулацията
като октопод се разпростира навсякъде.29 Понякога, воден от чисто човешки
подбуди, войната в човека Богомил Даскалов е толкова силна, че той не само
вътре в себе си, но и наяве се противопоставя и дори прикрива и не санкционира нарушителите – спекуланти сърби. За хората спечелването на средства
за осигуряване на прехраната е жизнено необходимо и затова често се налага
председателят на комитета по СГОП да си затваря очите пред закона: „Не дадох ход на всички съставни актове и така ощетих държавата – фискът!“30
Престоят на Даскалов в Зайчар трае три години: „От 10.ІХ 1916 до 19
Х.1918 г. прекарах в Зайчар и Зайчарско, поради службата ми в комитета
по прехраната, даже не можах да отида на смъртта на баща си“. Тръгва
си последен от българските чиновници от Зайчар – болен от испански грип.31
Прибирайки се в България, Даскалов става учител в Трявна на 6.ХІІ.1918 г.,
след близо едномесечно боледуване. За участието си във войната е награден
от НВ Цар Фердинанд (обр. 3).
Като продължение, в годините на войната по-долу ще проследя и записките, които си е водил на бойното поле и още един тревненец – Иван Георгиев.
Неговият дневник обхваща времето от месец юли 1917 г. до октомври 1918 г.32
Иван Георгиев Иванов (обр. 4), роден в Трявна през 1888 г. Завършва Априловската гимназия в Габрово, а след това и Русенски педагогически
курс. Учител в близкото до Трявна село Белица. Събирач на народни песни,
приказки, предания и легенди за Тревненския край.
По време на Първата световна война участва като офицер в 33 свищовски полк. Полкът e част от 2-ра бригада на 9-та пехотна Плевенска дивизия,
воюва при с. Долджели, заставата „Солун“, а в края на войната е и на Южния
фронт, където води сражения над Дойран.33
ТДДА – Габрово, ф. 455к., оп. 1, а.е. 42. Спомени на Богомил Даскалов за
учителстването му в окупирания от българските войски гр. Зайчар – Сърбия по време
на Първата световна война (1915 – 1918г.).
29
История на България, т. VІІІ, Изд. на БАН, С., 1999, с. 271–272 (Istoria na
Bulgaria, t.VІІІ, Izd. na BAN, S., 1999, s. 271–272).
30
История на България, т. VІІІ, Изд. на БАН, С., 1999, с. 271–272 (Istoria na
Bulgaria, t. VІІІ, Izd. na BAN, S., 1999, s. 271–272).
31
ТДДА – Габрово, ф. 455к., оп.1, а.е. 36.
32
ТДДА – Габрово, ф. 455к., оп. 1, а.е. 42.
33
Минчев, М. Славейкови гнезда. Габрово, 1997, с. 335; www.prezi.com.
(Minchev, M. Slaveykovi gnezda. Gabrovo, 1997, s. 335; www.prezi.com).
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Дневникът на Ив. Георгиев започва от м. юли, когато последният е в
края на престоя си по време на отпуск в Трявна. Осъзнавайки преходността на
човешкия живот, на несигурното време, в което живее, той с доза умиление и
насмешка описва суетенето на своята майка около приготовлението му за път:
„А какво ли не желае моята сирота майка да ми постави в тоя куфар. И все
нареждаше, това за студ, че да се пазиш най-много от студено. Зима иде.
Горката, не се досеща, че преди снарядите за студа не остава място. Утре
съм пътник.“34
На 5.08.1917 г., полкът е на бивак при с. Чаушли, където войниците празнуват. Иван Георгиев съобщава за разкошен обяд, с много музика и песни: „…
имахме концерт войнишки на открито, пя Македонски, свири Мустаков“35
В началото Ив. Георгиев е ротен командир, а по-късно е произведен в чин
„Офицерски кандидат“. На 27.04.1917 г. той получава назначение в 11 рота, а
първото му бойно кръщене е атаката на Долджели, като с помощта на ръчни
гранати войниците успяват да влязат в окопите на англичаните и в една добре
уредена подземна квартира успява да вземе за пленници трима англичани.
За проявената храброст при двете успешни атаки при Долджели Георгиев е
предложен за кръст за храброст, съответно 3-та и 2-ра степен.
Иван Георгиев е интелектуалец в своя цивилен живот. Учител, краевед, чиито интереси и ум не се ограничават само в обикновеното войнишко
ежедневие. На много места дневникът му е изпълнен с разсъждения върху
човешкия живот, смисълът и признанието, върху щастието и обречеността
на човешкото битие: „…вчера, когато водих войниците на кино – там друг
живот в мирна обстановка, но дали и там хората са щастливи. Кой знае.
Тук, дето смъртта и разрушението, хванати ръка за ръка тържествуват
въпреки всичко пак в погледа на хилядите войни блика жажда за живот за
мирна обстановка. Понякога, когато впускам мисълта си да разсъждава
върху образа на човешкия живот, един неприятен песимизъм ме обгражда
и тогава като че ли виждам гаврата с нашите копнежи и желания. Почвам
да гадая, где ще бъде из тия долове моята последна минута и как ще е очаквания последен житейски миг. Но човешката съдба, колко е неизвестна и
какво ли не крие тя?…“36
Наред с това Георгиев, подобно на Богомил Даскалов, се възмущава от
поведението на войниците: „…впрочем тук или се пее или се мечтае. Мнозина
не познават нито едното или само първото, но вечно играят покер и псуват.
Това на мен не ми харесва, затова съм станал мечтател и скромен войн…“ и
малко по-надолу продължава тоя ред на мисли: „…Само останах невъзприемСМРЗИ – Трявна, Оист., Ф. № 11, а.е. 1.
СМРЗИ – Трявна, Оист., Ф. № 11, а.е. 1; Вероятно музиканта, който свири е
Никола Мустаков, син на Янко Мустаков, р. в Трявна и създател на модерното хорово
пеене в България.
36
СМРЗИ – Трявна, Оист., Ф. № 11, а.е. 1.
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чив към порочното пиянство и разврат, това, което мнозина тук смятат за
недостатък на един офицер. Утеха от тая провала на душата, аз обяснявам
със суровия груб живот на бойното поле и с липсата на нравствена отхрана
в българската интелигенция…
Когато се захванем да играем карти – да се надхитряваме и лъжем
един друг – винаги трима. Измъчвам се от това еднообразие и прахосване на
времето.“37
След нападението от английските войски над заставата Солун от
23.04.1918 г. българите дават жертви и много ранени. След няколко дни
упоменава, че на войниците се провеждат различни обучения относно видове оръжия и основно се споменава австрийската тежка картечна система
„Шварц – Лозе“.
Ив. Георгиев непрестанно изпитва вътрешна борба със себе си и живота
си в „мирните“ минути на бойните действия, заключвайки с думите, че „…за
да разбереш силата на същината на щастието, трябва щастливеца да изживее пълното негово опако – нещастието“ и по-надолу в теста продължава
да размишлява:
„… Много се измъчвам от това положение да се играе покер, наричам го глупаво и щуро съществуване това игране на хазарт. Чувствам много
ясно, че тая слабост покера не ми е никак по сърце, чувствам и пак играя…
Понякога си мисля – това са тука на бойното поле необходимите инжекции,
за да се понася по-леко живота на позицията, живот еднообразен, мъртвешки за младите, жадуещи за живот, както съм аз. Но друго има, което
ме смущава, чрез покера тънем в поквара, в нищета, съзнаваме че това не е
добре и въпреки това вървим по отъпкания път…човек се встрастява с едно
животинско чувство да се ограбва другия, па ако ще това да става и по непочтен път. Това именно много ме измъчва!…“38
През 1918 г. България е обхваната от тежка продоволствена криза, предизвикана от дълго продължилата за страната война, въвличането в която е
било нежелано от голяма част от населението. Правителството е затруднено в издръжката на българската войска, в следствие на което се затруднява
икономиката на страната. Липсата на стоки от първа необходимост на пазара
води от своя страна избухването на т.нар. „гладни“ или женски бунтове. Недоволството в страната и сред българските войници нараства и затова цар
Фердинанд е принуден да извърши правителствена смяна. Правителството на
Васил Радославов е сменено с правителство, начело с Александър Малинов
и това обнадеждава както населението вътре в страната, така и войниците на
фронта, за излизане на България от войната.: „Снощи вестниците донесоха
приятна новина, че правителството на Радославов е заменено с ново, съставен е демократичен кабинет от 7 демократи, 2 радикали и 1 неутрален
37
38

СМРЗИ – Трявна, Оист., Ф. № 11, а.е. 1.
СМРЗИ – Трявна, Оист., Ф. № 11, а.е. 1.
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царски човек. Нова струя се почувства сред войската от съставянето на
този нов кабинет.“ 39
От Радикалдемократическата партия е министърът на просвещението
Стоян Костурков, който Ив. Георгиев приема за съпартиец. Обнадежден от
морала и родолюбието на хората от новият кабинет, с надежда за адекватна
намеса в политическия курс на държавата, Георгиев написва следното поздравително писмо от 10. 07 1918 г.:
„Уважаеми господин Министре,
Навреме тук на боевата линия долетя от север радостна вест, че начело на държавния кораб застават честни българи от демократическата и
радикална партия извика у мен и у мнозина войни тук най-красиви мисли. Ако
и да ми е неловко като учител, позволявам си чрез Вас да изпратя възторжения си привет към новите водачи на милата ни Родина…Тоже с нови чувства
са изпълнени душите на мнозина войници – доблестни българи, които изживяват стоически вече три години в окопите…“40
Надеждата за мир личи във всяка написана в текста дума. Страната обаче продължава да е част от състава на Тройния съюз, заявявайки позиция на
продължаване политиката на В. Радославовото правителство. Следствие на
това, разразилото се Войнишко въстание действа като катализатор за подписаното по-късно примирие в Солун. На 29.09.1918 г. България става първата
държава, която напуска въоръжения конфликт след катастрофална капитулация, с пожертвана войска и етническа територия.
В тази война човекът е само инструмент за реализиране на грандоманските планове на своите управляващи. Той е средството, с което монархът и
правителството се вписват в общоевропейския и световен ред. Човекът в тази
война води безсмислени битки не само със себеподобните си, но и вътре в
себе си, за своето духовно помирение относно случващото се в заобикалящата го действителност.
Ще заключа своето изложение отново с цитат от дневника на Иван Георгиев, който в няколко реда като пророк във времето обобщава войната в
човека и непреходността на движението на времето:
„Често си мисля около тая тема – ще мине, ще утихнат тия страсти, ще дойде краят на войната, учени и прости ще идват по тия места или
ще четат за битките ужасни около Дойран и дали ще мислят за хилядите
герои, прекарали вече две години по тия страхотни места. Гостите тук ще
видят окопи и галерии и гробове, но дали ще могат да изживеят душевните
перипетии на борците от 1917 година по тия диви чукари? Едва ли ще се
намери човек да проникне в тайната на тия безмълвни баири и стръмнини.
Едва ли посетителите ще одухотворят безбройните страдания и копнежи
тук на това място и безчетните душевни страдания на техните роднини,
братя, покойници вече борци някога около Дойран?“41
СМРЗИ – Трявна, Оист., Ф. № 11, а.е. 1.
СМРЗИ – Трявна, Оист., Ф. № 11, а.е. 1.
41
СМРЗИ – Трявна, Оист., Ф. № 11, а.е. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на загиналите по време на Първата Световна война
от Трявна и Тревненско
с. Нейковци
1. Пенчо Ненов Колев
2. Дончо Марков Кралев
с. Енчевци
3. Христо Петков-22. Х. 1915 г. с.Долини
4. Игнат Недев -5. ХІ. 1915 г.-Голо Бърдо
5. Цаню Рачев -23. VІІІ. 1916 г.-Джемаш ери
6. Добри Скрежев-16. ІХ. 1916 г.-Тутракан
7. Енчо Хр.Каракичев - 1916 г.- Червена стена
8. Наню Тотев -8. V. 1917 г. – Червена стена
9. Стефан Рачев-9. V. 1917 г.-Борун
10. Никола Новаков-2. ІХ. 1917 г.-с. Градешница
с. Фъревци
11. .Васил Райков Станев - 1916 г.
12. Иван Пенчев Димов - 1918 г.
13. Марин Христов Станев - 1918 г.
с. Стражата
14. Михаил Райков Витанов - 1915 г.
15. Христо Коев Цанев - 1917 г.
с. Стръмци
16. Недю Станев Колев - 1916 г.
с. Поп Георгиевци
17. Армян Колев Камбуров - 1915 г.
18. Йовчо Колев Камбуров - 1916 г.
с. Дамяновци
19. Ненко Недев Ненков - 1915 г.
20. Геню Витанов Атанасов - 1916 г.
с. Йовчевци
21. Деню Витанов Георгиев - 1915 г.
22. Колю Андреев Иванов - 1915 г.
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с. Белчевци
23. Боню Ненков Пометков - 1915 г.
24. Деню Иванов Денев - 1915 г.
с. Радневци
25. Илия Михов - 1915 г.
с. Големи Станчевци
26. Митьо Т. Иванов - 1917 г.
27. Недялко Д. Христов - 1918 г.
28. Косьо М. Петров - 1917 г.
29. Симеон П. Бърдаров - 1916 г.
30. Кольо С. Колев - 1917 г.
31. Иван Т. Петров - 1916 г.
с. Вълковци
32. Райко К. Илиев - 1916 г
с. Пържи Грах
33. Йовчо К. Джуров - 1916 г.
с. Томчевци
34. Кольо М. Колев - 1915 г.
с. Чакали
35. Цаньо Д. Белчев - 1915 г.
36. Митьо Д. Белчев - 1915 г.
с. Даевци
37. Дончо Н. Петков - 1915 г.
38. Дончо Ил. Ралев - 1915 г.
с. Неновци
39. Пенчо Ненов Колев
40. Дончо Марков Кралев
с. Станчев хан
41. Недялко Пейков Недялков
42. Койчо Петков Топчев
43. Георги Недялков Пейков
44. Димитър пенев Пърчев
45. Боньо Митев Станчев
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с. Фъртуни
46. Тодор Влаев Тодоров
с. Руевци
47. Стоян Иванов Стоянов
48. Пейко Иванов Стоянов
49. Цаньо Петров Бошнаков
50. Цаньо Дойчев Милков
с. Свирци
51. Боньо Стойнов Рашков
52. Дончо Иванов Глушков
с. Горяни
53. Слави Добрев Кънчев
с. Власатили
54. Марко Митев Посталев
55. Иван Митев Посталев
с. Бахреци
56. Симеон Денчев Мазников
57. Митьо Денчев Мазников
58. Пеньо Денчев Мазников
59. Иван Пенев Хубчев
с. Дамяновци
60. Кольо Дончев Петров
61. Цаньо Колев Прозраков
с. Креслевци
62. Станчо Станев Стоянов
63. Недьо Станчев Стоянов
64. Михаил Цанев Чопов
с. Радевци
65. Руйо Цанев Недялков
66. Наньо Минев Недялков
с. Димиевци
67. Косьо Колев Христов
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с. Глутници
68. Станко Трифонов Тодоров
с. Белица
69. Тодор Иванов Колев
с. Райнушковци
70. Цаньо Минчев Михайлов
с. Раевци
71. Витан Костадинов Димитров
72. Георги Недялков Петров
73. Иван Славов Петров
74. Михаил Стоянов Дончев
75. Петър Витанов Петров
76. Петър Пенчев Стоянов
77. Стоян Костадинов Димитров
с. Уруци
78. Богдан Дончев Христов
79. Минчо Иванов Дончев
80. Манол Христов Манолов
81. Пенчо Митев Колев
82. Пометко Митев Колев
с. Кисьовци
83. Васил Колев Петков
84. Иван Радков Василев
с. Дъскари
85. Георги Петров Христов
86. Йовчо Димов Йовчев
87. .Никола Недялков Иванов
с. Армянковци
88. Иван Богданов Иванов
89. Наньо Тодоров Петков
с. Мечевци
90. Васил Петков Пенчев
91. Станьо Бонев Христов
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с. Маневци
92. Кольо Димитров Колев
93. Мянко Костадинов Колев
гр. Трявна
94. Димитър Златев Хаджидимитров - 1916 г.,Тутракан
95. Ст.подоф.Цоню Христов - 1916 г.,Тутракан
96. Д-р Петър Брънеков - 1916 г. край Каймакчалан
Списъкът е изготвен от Лидия Горанова,
уредник в Специализиран музей – Трявна
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Обр. 1. Богомил Даскалов

Обр. 2. Иван Георгиев

Обр. 3. Свидетелство на Б. Даскалов
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Обр. 4. Б. Даскалов като учител в гр. Зайчар
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БЕЗСИЛИЕТО ДА ПРЕОДОЛЕЕШ
НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА
(Никола Мушанов като министър
в края на Първата световна война)
Тодор Стаматов
THE INABILITY TO OVERCOME
THE NATIONAL CATASTROPHE
(Nikola Mushanov as minister
at the end of the First World War)
Todor Stamatov
This article reviews the activities of one of the leaders of the Democratic Party Nikola Mushanov, as a minister at the very end of the First World War. Democrats come to
power too late to be able to change the foreign policy course. The horror of the approaching new national catastrophe stifles the actions of Mushanov and the other ministers, and
makes them witnesses of the events.

Н. Мушанов е виден български държавник. През 1931 – 1934 г. той заема поста министър-председател, а преди това е министър в няколко кабинета, депутат с над 30 години общ парламентарен стаж. От 1938 г. е водач на
Демократическата партия. Роден е в Дряново. Завършва право във Франция
през 1893 г. Включва се в българския обществен живот в края на ХІХ век по
времето, когато започва и успешната му адвокатска кариера1.
До настоящия момент разностранната дейност на Мушанов не е
била обект на самостоятелно историческо проучване или е представена
в негативна светлина2. Това не е правилно, защото в много случаи полиЗа началните политически стъпки на Мушанов вж. Todorov, T. St. Begin of
the political activity of Nikola Mushanov. – Studia Academica Šumenensia. Vol 3. The
University of Shumen Press, 2016, 64–76.
2
Изключение правят трудовете 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 rezhim i negovite krepiteli. – Prinos kam politicheskata
istoriya na Balgaria. Ch. 1. Upravlenieto na Demokraticheskata partiya ot 1908 do 1911 g.
1

Безсилието да преодолееш националната катастрофа
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тическите му позиции защитават националните интереси и демократични
принципи.
Настоящата статия проследява работата на посочения държавник като
министър в двата кабинета на Ал. Малинов през 1918 г. Тя е написана върху
основата на богат и разнообразен документален материал, по-голямата част от
който е новоизвлечена информация. Използвани са архивни документи, които
ни оставя самият държавник3, публикувани извадки от неговия дневник4, спомени на съвременници5, материали в политическия печат и стенографските
дневници на Седемнадесетото обикновено народно събрание.

***
През пролетта на 1918 г. обстановката в страната и на фронта става изключително тежка. Налице са не само сериозни стопански проблеми, свързани с невъзможността на Радославовото правителство да осигури прехраната,
но и голяма деморализация сред войниците6. Назрява социална революция,
вследствие на което се налага Фердинанд да осъществи дълго отлаганата смяна на кабинета, за да може поне за известно време да притъпи нарастващото
недоволство. След сключването на Брест-Литовския мирен договор формалните пречки за отстраняването на либералите отпадат и монархът предприема
открити действия срещу радославистите и тончевистите.
Sofiya, 1922); Гиргинов, Ал. Кабинетът Малинов-Костурков в 1918 г. София, 1922
(Girginov, Al. Kabinetut na Malinov-Kosturkov v 1918 g. Sofiya, 1922).
3
Централен държавен архив (по-нататък 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.
4
Мушанов, Н. Спомени. Дневник. съст. Куманов, М., Е. Нончева. София, 1992
(Mushanov, N. Spomeni. Dnevnik. sust. Kumanov, M., Е. Noncheva. Sofiya, 1922).
5
Влайков, Т. Съчинения. Т. V, ч. 2. Политически живот у нас. Статии и бележки. София, 1930 (Vlaykov, T. Sachineniya. T. V, ch. 2. Politicheski zhivot u nas. Statii
i belezhki. Sofiya, 1930); Малинов, Ал. Странички от новата ни политическа история. София, 1993 (Malinov, Al. Stranichki ot novata ni politicheska istoriya. Sofiya,
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 sabitiya i deyateli ot navecherieto na Osvobozhdenieto
ni do dnes. S belezhki za zhivota mi. Chuto, vidyano, prezhivyano. Sofiya, 1993); Секулов, Б. Нашите правителства и министри от Освобождението ни до днес. София,
1911 (Sekulov, B. Nashite pravitelstva i ministry ot Osvobozhdenieto ni do dnes. Sofiya,
1911); Чешмеджиев, Гр. Политически спомени. София, 1988 (Cheshmedzhiev, Gr.
Politicheski spomeni. Sofiya, 1988) и др.
6
Пешев, П. Историческите събития и деятели, с. 534 (Peshev, P. Istoricheskite
subitiya i deyateli, s. 534); Омарчевски, Ст. Българските управници през Световната
война. Факти и документи. София, 1921, с. 36 сл. (Omarchevski, St. Bulgarskite upravnici prez Purvata svetovna voyna. Fakti I dokumenti. Sofiya, 1921, s. 36 sl.).
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Поради обстоятелството, че проблемът около падането на Радославовото правителство от власт вече е изяснен в историческата литература7, по-долу
ще се спрем само на някои нюанси, които са свързани пряко с демократите и
най-вече с Н. Мушанов. В спомените си той изрично отбелязва, че смяната в
управлението закъснява много8. За това има сериозни основания, но мемоаристът не отчита някои обективни реалности. След отказа да се включат в правителството, на 22 септември 1917 г. някои водачи на земеделците се обръщат
с огромно писмо (38 машинописни страници) към главнокомандващия ген. Н.
Жеков, в което му предлагат да подкрепи, без промяна на външната политика,
създаването на ново правителство от БЗНС, Демократическата партия и БРСДП (ш. с.)9. Тази комбинация не се осъществява и малко по-късно към Жеков се обръщат демократите10. От тяхно име преговаря Хр. Славейков, който
предлага комбинация с привличане на народнолибералите, но главнокомандващият е против идеята Добри Петков да стане министър-председател, а и не
се решава да извърши военен преврат, към какъвто го потиква опозицията.
Моментът е избран лошо, защото тече сесията на Народното събрание, която
трябва да гласува бюджета. Фердинанд, който е уведомен за плановете, не
одобрява предложението11. Същевременно на 15 декември се сключва примирие с Русия и започват преговори за мир. Ситуацията се променя и моментът
за свалянето на Радославов от власт е пропуснат.
В ранната пролет на 1918 г. Демократическата партия, БЗНС, Радикалната, Народната, Прогресивнолибералната и Социалдемократическата партия
(ш. с.) почват преговори за формиране на широк опозиционен блок12. Надеждите са към него да се присъединят народнолибералите генадиевисти и евенГеоргиев, Б. Миражът за „Велика България“. Животът и дейността на д-р
В. Радославов (1854 – 1929). Велико Търново, 2016, с. 496–500 (Georgiev, B. Mirazhut
za „Velika Bulgaria“. Zhivotut I deynostta na d-r V. Radoslavov (1854 – 1931). V. Turnovo,
2016, s. 496–500). Вж. и Кишкилова, П. Предпоставки за падането на либералното правителство през юни 1918 г. – Исторически преглед, 1992, кн. 11-12, с. 75 сл.
(Kishkilova, P. Predpostavki za padaneto na liberalnoto pravitelstvo prez juni 1918. – Istoricheski pregled, 1992, kn. 11-12, s. 75 sl.).
8
ЦДА, ф. 1303К, оп. 1, а.е. 1, тетр. ІV, л. 58.
9
Единственото условие е да освободят от затвора осъдените земеделски водачи. Малеев, Л. Принос към истината за катастрофата на България през септември
1918 г. Документи, факти и спомени из дневника на Лука Малеев Малеев. С предговор от Н. Жеков. София, 1921, 8–12 (Maleev, L. Prinos kum istinata za katastrofata na
Bulgaria prez septemvri 1918 g. Dokumenti, fakti i spomeni iz dnevnika na Luka Maleev Maleev.
S predgovor ot N. Zhekov. Sofiya, 1921, 8–12).
10
А-БАН, сб. 4, оп. 1, а.е. 106, ч. ІІ, л. 436.
11
Знаме, бр. 165 от 28 окт. 1924 (Zname, br. 165 ot 28 okt. 1924).
12
Това е т. нар. Граждански блок, който според Куманов, М. (Александър Малинов – познатият и непознатият. София, 1993, с. 75) (Kumanov, M. Aleksandar Malinov - poznatiyat i nepoznatiyat. Sofiya, 1993, s. 75) е създаден още през 1916 – 1917 г.,
но Демократическата партия се включва късно в него.
7
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туално хората на Петков, като по този начин се получи парламентарно мнозинство. Реализацията на този план също се забавя заради преговорите за мир
с Русия и Румъния13. Едва след сключването на договорите цялата опозиция
излива гнева си върху министър-председателя. Повод за това е нерешеният
Севернодобруджански въпрос, но успоредно с него са засегнати проблемите
на прехраната, корупцията, деморализацията на войниците и пр.14 В средата
на май, малко след завръщането на В. Радославов в България, обстановката
става неудържима. На 30 май министрите Д. Петков и В. Кознички подават оставка15. Първоначално Кобургът връчва отново мандат на д-р Радославов, но
земеделците отказват да участват в негов министерски съвет16. След известни
колебания същото правят и демократите. С решение на Централното бюро,
включително гласа на Мушанов, Хр. Славейков посещава главната квартира,
за да се увери, че Н. Жеков няма желание да оглави кабинет17. Вероятно разговорът повлиява на генерала, който предава в двореца доклад с основно искане
смяна на правителството. Притиснат, Фердинанд принуждава Радославов да
подаде оставка на 15 юни18. След това в двореца са поканени Ал. Малинов и
Ив. Ев. Гешов. Печатният орган на демократите не съобщава почти нищо за
срещите, освен че Гешов препоръчва Малинов да оглави новия кабинет, който
да бъде подкрепен от всички парламентарно представени опозиционни сили,
без тесните социалисти. Вестникът изказва опасения, че кабинетът няма да
има парламентарно мнозинство, защото във военновременната обстановка е
невъзможно да бъдат проведени нови избори, но „обещава“ водачът на демократите да работи с всички сили за установяване на истинско парламентарно управление. Цитирайки партийния си шеф, „Пряпорец“ подчертава, че
всеки отказ от властта в случая е равнозначен на национално предателство19.
Георгиев, Б. Миражът за „Велика България“, с. 492 (Georgiev, B. Mirazhat
za „Velika Balgaria“, s. 492).
14
Пешев, П. Историческите събития и деятели, с. 540 (Peshev, P. Istoricheskite
sabitiya i deyateli, s. 540); Мах, Р. Балкански работи. София, 2002, с. 646 (Mah, R. Balkanski raboti. Sofiya, 2002, s. 646).
15
ЦДА, ф. 313К, оп. 1, а.е. 544, л. 1. Вж. и Пешев, П. Историческите събития
и деятели, с. 544 (Peshev, P. Istoricheskite subitiya i deyateli, s. 544).
16
Гиргинов, Ал. Изпитанията на войната 1915 – 1918. София, 1936, 356–357
(Girginov, Al. Izpitaniyata na voynata 1915 – 1918. Sofiya, 1936, 356–357). Вж. и Мах,
Р. Балкански работи, с. 648 (Mah, R. Balkanski raboti, s. 648); Малеев, Л. Принос към
истината за катастрофата на България, с. 109 сл. (Maleev, L. Prinos kum istinata za
katastrofata na Balgaria, s. 109 sl.).
17
Малеев, Л. Принос към истината за катастрофата на България, 28–29
(Maleev, L. Prinos kum istinata za katastrofata na Bulgaria, 28–29).
18
Народни права, бр. 140 от 22 юни 1918 (Narodni prava, br. 140 ot 22 yuni
1918). Реакцията на демократите вж. в Пряпорец, бр. 135 от 17 юни 1918 (Pryaporets,
br. 135 ot 17 yuni 1918).
19
Пряпорец, бр. 135 от 17 юни, бр. 137 от 19 юни, бр. 138 от 20 юни, бр. 139 от
21 юни 1918 (Pryaporets, br. 135 ot 17 yuni, br. 137 ot 19 yuni, br. 138 ot 20 yuni, br. 139
ot 21 yuni 1918).
13
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В спомените си Н. Мушанов пропуска да посочи мнението си по посочения
проблем, но следващите му действия сочат ясно, че проявява желание да се
включи в изпълнителната власт.
На 17 юни 1918 г. водачът на демократите получава мандат да състави
кабинет, но обстановката вече е променена съществено. Предвиждайки, че
заместниците на либералите ще поемат много негативи, част от опозиционните политици се дистанцират от новото правителство. Така очакванията, че
Малинов ще застане начело на една широка общонационална коалиция, не се
оправдават. Въпреки отправените предложения, земеделците и народняците
отказват да влязат в правителството. Там не намира място и Д. Петков, независимо от дадените му предходни обещания, че ако бламира Радославов, ще
влезе в новия кабинет20. Така в проектирания от водача на демократите министерски съвет, утвърден от Фердинанд на 21 юни следобед, освен неговите
привърженици, се оказват единствено радикалите на Ст. Костурков21. Както
посочихме, Мушанов определя станалата смяна като много закъсняла. Той
недоволства и от обстоятелството, че Фердинанд не си дава „правилен отчет
за положението“ и не започва преговори за сепаративен мир22.
Фактът, че демократите не успяват да създадат широка коалиция помага
на Н. Мушанов да намери място в правителството като министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството23. Пътят към него е труден, поради
противодействието на монарха. В спомените си видният политик утвърждава,
че Фердинанд „няма добри чувства“ към демократите24, което не е съвсем точно
предвид предходните му изяви25. По-скоро може да се каже, че е отрицателно
отношението на Кобурга към самия Мушанов. Трудно е да бъде открита конкретна причина за това, като изключим непостоянния характер на царя. Ако
може да се вярва на мемоарите, първоначално Никола е определен от Малинов
за министър на вътрешните работи26, но кандидатурата му не е одобрена в двореца. След това го лансират за министър на железниците, пощите и телеграфите
и почти всички, включително членове на централното бюро, са убедени, че ще
заеме този пост. Когато и това не се случва27 му поверяват Министерството на
обществените сгради, пътищата и благоустройството. Сега вече, според мемоариста, Фердинанд е доволен, защото го поставя „на опашката“28.
А-БАН, сб. 4, оп. 1, а. е. 106, ч. ІІ, л. 385.
Българските държавни институции …, с. 319.
22
ЦДА, ф. 1303к, оп. 1, а. е. 1, тетр. ІV, л. 58.
23
ЦДА, ф. 1303к, оп. 1, а. е. 1, тетр. ІІ, л. 51.
24
ЦДА, ф. 1303к, оп. 1, а. е. 1, тетр. ІV, л. 59.
25
Георгиев, Б. Миражът за „Велика България“, 363–364 (Georgiev, B. Mirazhat za „Velika Balgaria“, 363–364).
26
Причината, според Мушанов, е, че обществеността не желае Малинов или
Такев да заемат този пост. ЦДА, ф. 1303к, оп. 1, а. е. 4, тетр. 1, л. 1–2.
27
Пак заради опозиция на двореца. Мушанов, Н. Спомени, с. 18 (Mushanov,
N. Spomeni, s. 18).
28
ЦДА, ф. 1303к, оп. 1, а. е. 1, тетр. ІV, л. 59.
20
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Днес е трудно да се разбере с точност защо Кобургът игнорира Н. Мушанов, който като цяло е лоялен към династията му. Възможно е той да е избран от царя за поредната жертва на интригите му, предвид близкото му приятелство с Малинов. Така или иначе е факт, че когато през септември 1918 г. в
България пристигат кралят на Бавария и Мекленбургския княз, те награждават с ордени всички министри с изключение на Мушанов. Той не получава и
портрет на Кобурга, какъвто притежават повечето министри. Според видния
демократ, Борис ІІІ поддържа същото поведение спрямо него, което е една от
причините той да е единственият министър-председател, който не е награден
с орден „Св. Александър І степен“29. Той споделя в спомените си, че по време
на сформирането на правителствената листа „не обелва нито дума“ на Ал.
Малинов за нелицеприятните промени, но „за пръв път почувства злоба“ към
близкия си приятел заради слабостта, която проявява пред монарха30.
Съставянето на новото правителство се очаква с нетърпение от широката общественост. За да оправдае надеждите „Пряпорец“ заявява, че основната
му задача е да постигне мир31. Преди това обаче е декларирано, че въпреки че
е бивш русофил, Малинов е поддръжник на „стара“ (царска, Т. Т.), а не на Съветска Русия, вследствие на което не трябва да се очаква промяна на външната
политика32. Следва нов плонж към Берлин с изпратената до германския кайзер
телеграма, с уверения, че ангажиментите към централните сили се запазват и
молба да му бъде оказано същото доверие, с каквото разполага Радославов33.
За подобни декларации има основателна причина. Армията вече трудно удържа съглашенските атаки на южния фронт, а германските войски не са далече
от българските граници. Същевременно Фердинанд и Вилхелм ІІ правят реверанси към бившия премиер34.
Първият министерски съвет се свиква на 22 юни в 17 часа. Присъстват
всички министри, включително Н. Мушанов. Ал. Малинов съобщава на колегите си за изпратените телеграми, за да получи одобрение от цялото правителство. След това той и Такев поставят пред правителството задачата „да се оп-

ЦДА, ф. 1303к, оп. 1, а. е. 1, тетр. ІV, л. 59–60.
ЦДА, ф. 1303к, оп. 1, а. е. 4, тетр. 1, л. 2.
31
Пряпорец, бр. 140 от 22 юни 1918 (Pryaporets, br. 140 ot 22 yuni 1918). Според
някои съвременници даже е определена датата на мира – 15 септември. А-БАН, сб. 4,
оп. 1, а. е. 106, ч. ІІ, л. 452
32
Пряпорец, бр. 139 от 21 юни 1918 (Pryaporets, br. 139 ot 21 yuni 1918).
33
Пряпорец, бр. 141 от 25 юни 1918 (Pryaporets, br. 141 ot 25 yuni 1918). Аналогично писмо е изпратено и до ген. Жеков. Пак там. На 11 юли Малинов прави изявление в народното събрание, че съюзът с Германия е „държавна необходимост“. Същото
е казано и на германската преса. Пешев, П. Историческите събития и деятели, с.
546 (Peshev, P. Istoricheskite sabitiya i deyateli, s. 546).
34
Георгиев, Б. Миражът за „Велика България“, с. 500 (Georgiev, B. Mirazhut
za „Velika Bulgaria“, s. 500).
29
30
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редели още от сега“ позицията на кабинета по Одринския въпрос35. Решение
не се взема36, защото всички министри се отправят за двореца, за „да се представят“ пред царя. Фердинанд ги приема един по един. Срещата с Мушанов
протича повече от формално, като видният демократ не крие раздразнението
си от това в спомените си37.
Правителството на Малинов идва на власт с ясното съзнание, че войната ще бъде загубена. За това свидетелства най-малко решението на министерския съвет от 23 юни да започне поетапно изтегляне на тежката артилерия от
южния фронт. Н. Мушанов участва във вземането на това решение без да възразява38, което означава, че се примирява с предстоящия погром. Като опитен
политик той естествено вижда нещата малко преди да се случат, но не прави
почти нищо, за да ги предотврати. Още на 23 юни министър-председателят
уведомява колегите си, че Германия няма да достави на България жито от Украйна, вследствие на което храната за войската и населението ще стигне едва
до 15 юли39. Два дни по-късно в министерския съвет е изслушан доклад на Ал.
Протогеров за състоянието на облеклото и обувките на армията, установяващ
пълната липса на резервни такива. Поканен да се върне на поста директор
на СГОП, същият поставя условието да бъдат възстановени всички уволнени
негови чиновници40.
Поради бедственото стопанско положение, единствената надежда на
министрите е скорошното сключване на общ мир, иницииран от Берлин41. В
спомените си Мушанов признава, че към август 1918 г. за всички става ясно,
че войната ще бъде изгубена. „Зер не бе шега един народ, с ограничени средСтава дума за искането на турското правителство да се откаже от кондоминиума върху Северна Добруджа и в замяна да получи отстъпените през септември 1915 г.
2000 кв. км. Мах, Р. Балкански работи, 642–644 (Mah, R. Balkanski raboti, 642–644).
Между Цариград и София се подписва такъв протокол на 24 септември 1918 г., когато
това няма реално значение за България. Минков, Ст. Добруджанският въпрос през
Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. Шумен 2013, 284–285 (Minkov, St. Dobrudzhanskiyat vapros prez Parvata svetovna
voyna: geopoliticheski, politicheski i voennostrategicheski obzor. Shumen 2013, 284–285).
36
Обсъжданията, на които присъства и Мушанов, започват в началото на юли.
ЦДА, ф. 1303к, оп. 1, а. е. 4, тетр. 1, л. 12.
37
ЦДА, ф. 1303к, оп. 1, а. е. 4, тетр. 1, л. 3–4.
38
ЦДА, ф. 1303к, оп. 1, а. е. 4, тетр. 1, л. 4. Обяснението на Малинов, че безредиците на фронта се дължат на чуждата пропаганда (пак там, л. 5) са по-скоро оправдание за започнатото.
39
Вследствие на това се изпращат телеграми до окръжните управители да започнат спешно събиране на храни. ЦДА, ф. 1303к, оп. 1, а. е. 4, тетр. 1, л. 5–6. За доставянето им се разчита дори на евентуален внос от Русия. Пак там. л. 8.
40
ЦДА, ф. 1303к, оп. 1, а. е. 4, тетр. 1, л. 7. То най-вероятно е прието, защото
няколко дни по-късно генералът е възстановен. Пряпорец, бр. 149 от 4 юли 1918 (Pryaporets, br. 149 ot 4 yuli 1918).
41
ЦДА, ф. 1303к, оп. 1, а. е. 4, тетр. 1, л. 10–11.
35
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ства да води три войни - пише видния политик. И прехраната оскъдна и липса
на дрехи и обувки, а от друга страна една безобразна корупция в тила. И желязото се превива“42. Коментарът е излишен.
За ободряване духа на различните войскови части, правителството взема решение да изпрати при някои войскови подразделения членове на кабинета. С такава задача е натоварен и Н. Мушанов. Заедно с проф. Г. Данаилов,
министър на търговията и промишлеността, в началото на септември той посещава главната квартира и щабовете на Втора и Първа армия по маршрута
Кюстендил - Горна Джумая (дн. Благоевград, Т. Т.) - Петрич - Стумица. Оттам се разделят и министърът на обществените сгради, придружен от един
от генералите, заминава за Валандово и Рупите, като достига бойната линия
северозападно от Гевгели. В изявленията пред печата той съобщава, че се завръща „възхитен“ от доброто продоволствие (осигурени храна и облекло) и
оказания прием, но най-вече от духа на войниците. Говори пред тях, че мирът
е предстоящ, но не идва сам и правителството ще направи всичко възможно,
когато му дойде времето и няма да го забави дори с час, а дотогава войниците
следва „да държат“ фронта43. Едно чисто политическо изразяване, в което министърът премълчава подробностите, които вижда на място44.
Въпреки направените изявления, още с идването си на власт правителството на Малинов-Костурков променя някои параметри на външната политика, чиито титуляр е лично премиера. Те най-напред засягат отношенията с
Русия. Непосредствено след сключването на мира в Брест-Литовск Радославов почва преговори за възстановяване на дипломатическите отношения с Петербург, закъдето на 21 май заминава българска дипломатическа делегация от
5 души, начело със Ст. Чапрашиков (бивш пълномощен министър в Белград),
в качеството на пълномощен министър. На 10 юни той връчва на съветското
правителство акредитивните си писма и отношенията са възстановени. Последвалите събития променят това. На 3 юли Ал. Малинов съобщава на Мушанов, че бившият руски министър на вътрешните работи проф. П. Милюков45 се е установил в Киев и проповядва „спасяване на Русия от българизма“.
ЦДА, ф. 1303к, оп. 1, а. е. 1, тетр. 4, л. 58.
Пряпорец, бр. 199 от 4 септ. 1918 (Pryaporets, br. 199 ot 4 sept. 1918).
44
Мушанов не ги описва подробно в спомените си, но някои ужасяващи картини (мъже, обути само с налъми в студа, с липсващи ръкави и крачоли, черни от мръсотията бели ризи и пр.) са представени в мемоарите на посетилия Битолско Костурков, Ст. (Спомени и размисли на Стоян Костурков. предг. Стефанов, Хр., послесл.
Костуркова, М. София, 2004, 133–134) (Kosturkov, St. Spomeni i razmisli na Stoyan
Kosturkov. predg. Stefanov, Hr., posl. Kosturkova, M., 131–134), който при вида на сънародниците си не издържа и се разплаква.
45
Павел Милюков е известен руски историк. Заради либералните си възгледи
е уволнен от Московския университет през 1895 г. и интерниран в Рязан. През 18971898 г. преподава история в Софийския университет, но е уволнен под натиска на
руската дипломация. През 1899 г. участва в археологическа експедиция в Македония,
42
43
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„Колко е трагична съдбата на политика!“ - коментира видния демократ46. Но
с това обсъждането на българо-руските отношения не свършва дотук. На 23
юли Малинов съобщава в министерския съвет вестта за убийството на царското семейство в Екатерининбург на 17 юли47. Вероятно това става причина
Чапрашиков да бъде отзован на 9 август, а българската делегация върната обратно48. Останалият временно управляващ българската легация служител се
премества в окупирания от германски войски Псков, по нареждане на външния министър. Така демократите провалят възстановяването на българо-руските отношения и го отлагат с почти 15 години. Н. Мушанов, който има крайно отрицателно отношение към болшевиките, одобрява напълно решението
на премиера, ако не е и негов инициатор49.
Текущата дейност на Никола Мушанов като министър на обществените
сгради, пътищата и благоустройството е само рутинна. В спомените си той
пише, че през лятото и ранната есен на 1918 г. големият въпрос, който стои
пред управляващите, е този за примирието и мира. В тази връзка времето му
в министерството преминава без каквато и да било законодателна дейност50,
което е рядко срещано явление в дългата му политическа дейност.
През втората половина на септември положението на фронта силно се
влошава, защото Съглашението струпва много нови сили срещу българската
армия, а исканата от германското командване помощ не пристига. При това
положение правителството започва отчаяно да търси възможност да сключи
мир и не пропуска предложението на Виена за започване на преговори с Антантата за сепаративен такъв. Едновременно с това към войниците на фронта
е отправен призив, че новата атака срещу тях е „последното изпитание“ преди

след което се завръща в Русия. До включването на България в Първата световна война минава за голям българофил. След болшевишката революция живее временно в
Киев, а през 1920 г. се установява във Франция, където става един от водачите на Конституционно-демократическата партия на руската емиграция. За него Вж. Куманов,
М. Македония. Кратък исторически справочник. София, 1993, с. 172 (Kumanov, M.
Makedoniya. Uratak istoricheski spravochnik. Sofiya, 1993, s. 172).
46
ЦДА, ф. 1303к, оп. 1, а. е. 4, тетр. 1, л. 14.
47
В спомените си Н. Мушанов обърква месеца, твърдейки, че Малинов съобщава тази вест на 23 юни. ЦДА, ф. 1303к, оп. 1, а. е. 4, тетр. 1, л. 5.
48
По посочения въпрос Вж. Спасов, Л. България и СССР 1917 – 1944 г. (Политико-дипломатически отношения). Велико Търново 2008, 29–30 (Spasov, L. Balgaria
i SSSR 1917 – 1944 g. (Politiko-diplomaticheski otnosheniya). Veliko Tarnovo 2008, 29–
30); Георгиев, Б. Миражът за „Велика България“, 494–495 (Georgiev, B. Mirazhat za
„Velika Balgaria“, 494–495).
49
За посочените събития Вж. Поврат в Русия. – Пряпорец, бр. 144 от 28 юни
1918; Болшевизмът. – Пряпорец, бр. 161 от 19 юли 1918 (Povrat v Rusiya. – Pryaporets,
br. 144 ot 28 yuni 1918; Bolshevizmat. – Pryaporets, br. 161 ot 19 yuli 1918).
50
Мушанов, Н. Спомени, с. 18 (Mushanov, N. Spomeni, s. 18).
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мира51, но вече е твърде късно. На 20 септември пробивът на фронта при Добро поле се увеличава до 50 километра ширина и 45 километра дълбочина, с
невъзможност да се стабилизира. Липсват сведения дали министрите са наясно
с всички подробности (Мушанов напр. не споделя почти нищо по този въпрос в
спомените си, Т. Т.), но е твърде вероятно част от тях да разполагат с достоверна информация, защото фронтът вече е много близо52. Тук следва да посочим
също, че в организационно отношение министерският съвет не предприема
почти нищо, за да заздрави обстановката. В известен смисъл ситуацията прилича на безвремието от времето на Данев между 16 и 19 юни 1913 г. Фердинанд
е в Скопие, откъдето се прибира едва на 23 септември. Главнокомадващият ген.
Жеков е болен и се лекува в Баден баден, Германия. Заместникът му ген. Тодоров „посреща гости“ в столицата, а началник-щаба ген. Бурмов идва „на коронен съвет“ в София преди пристигането на царя. На проведения на 24 септември
съвет, в присъствието на Фердинанд и всички министри, включително Мушанов,
той представя положението на фронта като оптимистично. В тази обстановка
още същия ден избухва Войнишкото въстание, участниците в което овладяват
главната квартира на армията в Кюстендил и арестуват висши офицери. Въстаниците се насочват през Радомир към столицата, за да накажат виновниците за
новата национална катастрофа и правителството изпада в паника53. Желанието
на Жеков и някои от висшите офицери да продължат военните действия54 е игнорирано бързо55 Министерският съвет се събира на 25 септември сутринта и
пренебрегвайки мнението на Фердинанд за продължаване на войната (изразено още на коронния съвет на 24 септември), гласува решение за започване на мирни преговори. От затвора са освободени Генадиев, Стамболийски
и Р. Даскалов, като последните двама са изпратени да усмирят войниците56.
Отговорът на нотата от българска страна Вж. в Пряпорец, бр. 214 от 21 септ. 1918
(Pryaporets, br. 214 ot 21 sept. 1918). Вж. и бр. 209 от 16 септ., бр. 210 от 17 септ. 1918
52
Съществува версия, че министрите пренебрегват сведенията в един швейцарски вестник, където с най-големи подробности се разказва как ще бъде извършена
атаката на Добро поле. Освен това военният министър С. Савов дава на Ал. Малинов
писмо от Н. Генадиев от затвора с предупреждение че се готви бунт. Министър-председателят не отдава значение на информацията „заради подателя“. Георгиев, Б. Миражът за „Велика България“, с. 512 (Georgiev, B. Mirazhat za „Velika Balgaria“, s. 512).
53
За хода на въстанието Вж. Христов, Хр. Войнишкото въстание 1918 г.
София, 1961 (Hristov, Hr. Voynishkoto vastanie 1918 g. Sofiya, 1961); Огнянов, Л.
Войнишкото въстание 1918 г. София, 1978 (Ognyanov, L. Vojnishkoto vustanie 1918
g. Sofiya, 1978).
54
Малеев, Л. Лудендорф клевети. София, 1931, с. 102 (Maleev, L. Ludendorf
kleveti. Sofiya, 1931, s. 102).
55
История на България. БАН. т. 8. София, 1999, с. 318 (Istoria na Bulgaria.
BAN. t. 8. Sofiya, 1999, s. 318).
56
Правителственият официоз съобщава само за освобождаването на Генадиев,
който е официално помилван. Пряпорец, бр. 218 от 26 септ. 1918 (Pryaporets, br. 218 ot
26 sept. 1918). След срещата с войниците Ал. Стамболийски се завръща в София, но
51
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Сформирана е и делегация в състав А. Ляпчев, ген. Ив. Луков и д-р С. Радев,
която да замине за Солун да преговаря за сключване на примирие57. На следващия ден официозът излиза с кратка информация на първа страница, където
уведомява обществеността, че на 25 септември кабинетът прави официално
предложение за примирие и мир, без да съобщава нищо за въстанието и положението на фронта. На 27 септември вестникът въобще не излиза, въпреки че
е работен ден (петък), а на 28. (събота) публикува призив на правителството
за запазване на спокойствие, декларация на парламентарната група на БЗНС
срещу разложението на фронта и анархията, и декларация на „Съюза на съюзите“ (организация под влиянието на широките соцциалисти, б. а. Т. Т.) за
поддръжка на реда и правителството58.
На 29 сутринта септември около 7000 въстаници достигат с. Владая
(днес квартал на София, Т. Т.), но по заповед на Р. Даскалов, който не желае
да предизвиква гражданска война, чакат 6 часа правителството да предаде
властта доброволно. През това време е организирана отбраната на столицата.
Атаката започва следобед, но въстаниците са разбити и няколко дни по-късно
въстанието е потушено59.
Умишлено изложихме положението в края на септември по-обстойно,
за да представим динамичната обстановка, в която живее и работи Н. Мушанов. От неговите решения, в качеството му на член на правителството, зависи
до голяма степен съдбата на нацията в един много труден за страната момент.
Той обаче проявява пасивност, когато следва да се поеме сериозна политическа отговорност и почти не участва в обсъжданията на много главни въпроси,
или в повечето случаи се съгласява с мнението на министър-председателя.
Вероятно по тази причина събитията около излизането на България от войната и Войнишкото въстание са много слабо застъпени в спомените и дневника
му. В тази връзка е интересно едно съвременно становище, базирано на спомените на Ал. Малинов. Авторът е на мнение, че докато българската делегация пътува за Солун, единственото нещо, което може да прави правителството е да отправя апели към българското общество и да го моли да запази реда и
спокойствието, за да даде възможност на парламентьорите да доведат преговорите със съглашенците докрай60. Мушанов представя нещата по друг начин.
Р. Даскалов остава в Радомир и оглавява въстанието, което обявява България за република на 27 септември. Кожухаров, К. Радомирската република 1918 – 1948. София,
1948, с. 17 (Kozhuharov, K. Radomirskata republika 1918 – 1948. Sofiya, 1948, s. 17).
57
История на България. БАН. т. 8, с. 321 (Istoria na Bulgaria. BAN. t. 8, s. 321).
58
Пряпорец, бр. 218 от 26 септ., бр. 219 от 28 септ. 1918 (Pryaporets, br. 218 ot
26 sept., br. 219 ot 28 sept. 1918). Декларацията на парламентарната група на БЗНС е
публикувана и в Мир, бр. 5519 от 28 септ. 1918 (Mir, br. 5519 ot 28 sept. 1918).
59
Огнянов, Л. Войнишкото въстание, с. 148 сл. (Ognyanov, L. Voynishkoto
vastanie, s. 148 sl.).
60
Куманов, М. Александър Малинов – познатият и непознатият, с. 80
(Kumanov, M. Aleksandyr Malinov – poznatiyatiyat I nepoznatiyatiyat, s. 80).

Безсилието да преодолееш националната катастрофа

217

Според него Малинов проявява голяма смелост по време на септемврийските
събития. Когато въстаниците достигат до Владая някои министри (вероятно
Н. Мушанов е между тях, въпреки че не го пише в спомените си, Т. Т.) предлагат министерският съвет да се оттегли в Мездра, но министър-председателят
отказва. Той дава по десетина войника за охрана на всеки министър и разделя членовете на правителството, за да не бъдат нападнати заедно. Единствен
премиерът не напуска министерството и дома си. Предвид наличието на германски войски около двореца и в столицата, издава заповед министрите да
не се противопоставят на германците, ако бъдат нападнати, защото така ще
се пролее излишна кръв. За да прекрати слуховете, че кабинетът ще подаде
оставка и вдъхне кураж на Фердинанд61, Малинов му заявява и че министрите
няма да го изоставят62.
На 29 септември българската делегация, начело с Ляпчев, сключва
в Солун примирие. В него има явна и тайна част, скрита от широката общественост. Обстановката е много комплицирана и затова на 30 септември
министър-председателят свиква в дома си на съвет всички министри в два
през нощта. Мушанов представя станалото като „успокояване“ на обстановката „донякъде“63. Той, разбира се, е прав от гледна точка на течащите боеве с въстаниците, но положението е толкова тревожно, че на 30 септември
„Пряпорец“ публикува изключително кратко съобщение за примирието. За да
бъдат запознати депутатите с безкрайно тежките тайни условия, народното
събрание се свиква за кратко на 30 септември. Там премиерът, в присъствието
на всички министри, без Ляпчев, прочита тронното слово за откриването на
извънредната сесия и известява депутатите за станалото. Той ги моли да отложат обсъжданията на закрито заседание за 4 октомври, под предлог, че тогава
ще има повече информация64.
След завръщането на делегацията от Солун в София бързо става ясно, че
страната върви към нова национална катастрофа. Притиснат отвсякъде, Фердинанд абдикира на 3 октомври в полза на сина си Борис65. Н. Мушанов, който
Монархът прекарва 29 и 30 септември в специален вагон на гарата в село Надежда (дн. квартал на София), охраняван от немски войници, готов всеки момент да
потегли за Унгария. Георгиев, Б. Миражът за „Велика България“, с. 513 (Georgiev,
B. Mirazhut za „Velika Bulgaria“, s. 513) и цит. лит.
62
ЦДА, ф. 1303к, оп. 1, а. е. 2, тетр. V, л. 31–32.
63
ЦДА, ф. 1303к, оп. 1, а. е. 2, тетр. V, л. 33.
64
Пряпорец, бр. 231 от 30 септ. 1918.
65
Божинов, В. Абдикацията на цар Фердинанд и ролята на Андрей Ляпчев. –
Исторически преглед, 1945, кн. 1, 26–33 (Bozhinov, V. Abdikatsiyata na tsar Ferdinand
i rolyata na Andrey Lyapchev. – Istoricheski pregled, 1945, kn. 1, 26–33); Цветков, Пл.
Абдикацията на цар Фердинанд I на 3 октомври 1918 г. – Един завет, 1992, кн. 1, 2–5
(Tshvetkov, Pl. Abdikatsiyata na tsar Ferdinand I na 3 oktomvri 1918 g. – Edin zavet,
1992, kn. 1, 2–5); Абдикацията на цар Фердинанд: документи, спомени, факти. съст.
Куманов, М. София, 1993, 22–24 (Abdikatshiyata na car Ferdinand: dokumenti, spome61
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е добре информиран за случващото се, се спира в спомените си на посоченото
събитие главно от гледна точка на оценката за монарха и отношенията му с Ал.
Малинов. Прави впечатление, че мемоаристът счита Фердинанд за недостоен
за царската корона, извоювана по време на управлението на демократите. В
деня, когато вече екс-царят напуска България, той дава на Малинов красива
кутия, в която е поставен манифеста за обявяване на независимостта. Премиерът с достойнство отговаря, че това е държавен документ, който ще изпрати в
музея66. Посланието на Мушанов в случая, в сравняването на моралния облик
на двамата държавници, е повече от ясно. Но недостатъчно. Намиращият се по
това време на министерски пост политик, при това близък приятел на водача
на демократите, няма как да не е научил подробностите от последната среща
на главата на правителството с монарха. Едва ли не знае за молбата на Кобурга
да остане да живее в България, отклонена твърдо от министър-председателя67.
Както и останалите подробности, които премълчава.
Наближаването на 4 октомври принуждава правителството да изнесе в
печата някаква по-точна информация за условията на примирието68, предвид
възможността опозицията да направи подобен ход след закритото заседание.
Последното се отлага с един ден заради промяната на престола, но от самото
начало се превръща в поле за атаки срещу управляващите. Малинов обяснява
причините за пробива при Добро поле с предателство, но отказва да каже кой
го извършва. От напрежението министър-председателят за минута губи съзнание, което отклонява въпроса, но и останалите проблеми са много сериозни.
Бившите управляващи от либералната концентрация обвиняват демократите и радикалите в умишлено отслабване на фронта, с цел да започнат преговори за
мир. Това поставя страната в изключително тежко положение по отношение
на бъдещия мирен договор69. Атаките са много, но депутатите нямат избор и
са принудени да одобрят подписаното примирие, което официозът представя
като изпълнение на граждански дълг. В същия брой се говори и за „ръкопляскане“ на речта на Малинов, изрази на доверие към кабинета с отлагане на
заседанията на събранието за 15 октомври и пр.70. Всъщност, положението
ni, fakti. sust. Kumanov, M. Sofiya, 1993, 22–24). Текстът на манифеста за абдикацията
Вж. в Пряпорец, бр. 225 от 4 окт. 1918 (Pryaporets, br. 225 ot 4 okt. 1918).
66
Мушанов, Н. Спомени, с. 18 (Mushanov, N. Spomeni, s. 18).
67
За посочената среща и абдикацията на Фердинанд Вж. подр. История на
България. БАН. т. 9. София, 2012, 131–132 (Istoriya na Balgariya. BAN. t. 9. Sofiya,
2012, 131–132) и цит. лит.
68
Пряпорец, бр. 224 от 3 окт. 1918 (Pryaporets, br. 224 ot 3 okt. 1918).
69
Петков, Д. Виновниците за погрома на България през септември 1918 г.
въз основа на исторически документи и факти. София, 1927, с. 158 (Petkov, D.
Vinovnitsite za pogroma na Balgaria prez septemvri 1918 g. vaz osnova na istoricheski
dokumenti i fakti. Sofiya, 1927, s. 158); Пешев, П. Историческите събития и деятели,
578–579, 592 (Peshev, P. Istoricheskite subitiya i deyateli, 578–579, 592).
70
Пряпорец, бр. 226 от 5 окт. 1918 (Pryaporets, br. 226 ot 5 okt. 1918).
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на управляващите е повече от критично, вследствие на което демократите са
принудени да търсят нови попълнения от други партии. По установената през
далечната 1887 г. парламентарна традиция смяната на държавния глава води
и до смяна на кабинета. Поради тази причина Ал. Малинов подава оставка,
но бърза да подчертае пред Борис ІІІ, че той може да му възложи нов мандат71.
Младият монарх няма кой знае какви възможности и го прави. Започват тежки
преговори, защото част от демократите трябва да напуснат кабинета, или да
се разделят с ведомствата си. Подробностите по съставянето на министерската листа не са известни, но в резултат министерските си постове губят
Й. Фаденхехт, Р. Маджаров, Вл. Моллов и Г. Данаилов, а Малинов напуска
външното министерство (отстъпено на Т. Теодоров) и става титуляр на правосъдното. Н. Мушанов запазва мястото си в кабинета, заедно с Такев и Ляпчев,
и даже се „издига“, поемайки отказаното му от Фердинанд Министерство на
железниците, пощите и телеграфите На 17 октомври министър-председателят
представя в двореца листата за новия широк коалиционен кабинет от Народната, Прогресивнолибералната, Радикалдемократическата и Социалдемокра
тическата партия72.
Във връзка с изясняването на дейността на Мушанов като министър във
втория кабинет на Малинов заслужава да се обърне внимание и на дейността
му като ресорен министър. В спомените си той пише, че почти веднага след
поемането на новия пост се заема да създаде Закон за железниците, пощите
и телеграфите, който да обслужва министерството, което оглавява73. За тази
цел съставя комисия „от всички служби: от директора на железниците до найпростите работници“. Целта му е да разбере изцяло нуждите на всички служители във ведомството, за да изработи добър закон. За негово съжаление
начинанието се проваля, защото комисията успява да се събере само два пъти
и след това правителството подава оставка74.
Безспорно, новият министър на железниците, пощите и телеграфите се
опитва да направи полезни промени. Те обаче са съпътствани и с някои чисто
административни действия, които други партии не одобряват. Както в повечето случаи след идването на един нов титуляр, част от персонала се подменя.
Н. Мушанов не е изключение, а и в това отношение продължава политиката
на Вл. Моллов. Тя не се харесва на радикалите, които имат известни позиКуманов, М. Александър Малинов – познатият и непознатият, с. 85
(Kumanov, M. Aleksandar Malinov – poznatiyatiyat i nepoznatiyatiyat, s. 85).
72
Българските държавни институции, с. 319 (Balgarskite darzhavni institutsii,
s. 319.). Демократите с гордост отбелязват, че за първи път в българската история пет
партии се събират в едно правителство. Пряпорец, бр. 237 от 18 окт. 1918 (Pryaporets,
br. 237 ot 18 okt. 1918).
73
Последното се налага и поради тежките условия на труд и ниското заплащане
на железопътните работници. За подготовката на законопроектите Вж. Пряпорец, бр.
257 от 12 ноем. 1918 (Pryaporets, br. 257 ot 12 noem. 1918).
74
Мушанов, Н. Спомени, с. 19 (Mushanov, N. Spomeni, s. 19).
71
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ции в посоченото ведомство и техният официоз протестира срещу смените на
служители, независимо че партията е в правителството още от юни 1918 г.75.
Това налага бърз отговор. По неизвестни причини Мушанов не отговаря лично на нападките, а с тази задача се заема редакцията на „Пряпорец“. Автор с
прозвище „Железничар“ отбелязва, че прочистването на персонала е полезно, „одобрено от всички страни“ и ще продължи, заради излишните средства
(800 000 лева), които ведомството е погълнало в предходния период. Преструктурирането явно има за цел да подобри качеството на труда76, но както
винаги в подобни случаи има поддръжници и противници.
Ширококоалиционният кабинет на Ал. Малинов също не се оказа в състояние да реши текущите проблеми, които все повече се натрупват77. Скоро
се появява и конкретен повод - окупирането на Южна Добруджа от румънски
войски, което е в противоречие с клаузите на Солунското примирие. На 19 ноември командващият съглашенските войски в България ген. Кретиен нарежда
незабавно опразване на Добруджа до границите ат 1913 г. В знак на протест
Малинов поднася оставката на правителството78. Тя е приета и на 28 ноември
1918 г. управлението на България се поема от нов коалиционен кабинет79.
Н. Мушанов, който е френски възпитаник и се ползва с известно доверие сред съглашенските окупатори, говори с френския генерал по Добруджанския въпрос още преди посоченото събитие. Кретиен обещава, че ще запази
българските учреждения в областта, но министърът решава да посети региона, за да успокои населението. Тръгва, придружен от английския полк. Прус
- човек, загубил двамата си сина на Западния фронт срещу Германия, но с
добро отношение към българите. За няколко дни двамата посещават Каварна,
Балчик, Варна, Добрич, Куртбунар (дн. Тервел, Т. Т.), Силистра, Тутракан и
Русе. Навсякъде държи речи, а в Силистра говори и Прус80. Прибират се на 19
или 20 декември81, когато румънските войски вече са в Силистра. Така и този
Радикал, бр. 245 от 18 ноем. 1918 (Radikal, br. 245 ot 18 noem. 1918).
Пряпорец, бр. 267 от 23 ноем. 1918 (Pryaporets, br. 267 ot 23 noem. 1918).
77
Според М. Куманов (Мушанов, Н. Спомени, с. 93) (Mushanov, N. Spomeni, s.
93), правителството подава оставка заради широкото обществено недоволство, причинено от кървавото потушаване на Войнишкото въстание и обстоятелството, че съглашенските сили нямат доверие в него, като „назначено от Фердинанд“ (последното
по-скоро може да се каже само за министър-председателя, б. а. Т. Т.).
78
Официозът съобщава за нея почти седмица по-късно, когато става ясно, че ще
бъде приета. Пряпорец, бр. 258 от 25 ноем. 1918 (Pryaporets, br. 258 ot 25 noem. 1918).
79
История на България. БАН. т. 9, 134–135 (Istoriya na Balgaria. BAN. t. 9,
134–135) и цит. лит.
80
Според официоза на демократите това става в Куртбунар (дн. Тервел) на 15
декември. Пряпорец, бр. 286 от 17 дек. 1918 (Pryaporets, br. 286 ot 17 dek. 1918).
81
В спомените си Н. Мушанов сочи, че не помни точната дата, но казаното
става през ноември. Мушанов, Н. Спомени, с. 21 (Mushanov, N. Spomeni, s. 21). От
публикации в „Пряпорец“ става ясно, че греши месеца. Пряпорец, бр. 286 от 17 дек.
75
76
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опит да бъде запазена от репресии нацията в една чисто българска територия
пропада. В заключение следва да споменем само, че Въпреки отрицателния
отговор, Н. Мушанов запазва добрите си чувства към френския генерал, считайки го за български приятел. Двамата поддържат връзка дори след края на
Втората световна война, като видният демократ е наясно, че Кретиен умира в
Париж през 1950 г.82.

***
Участието на Никола Мушанов в двата кабинета на Ал. Малинов в края
на Първата световна война е натоварено предварително с много негативи.
Още влизането му в правителството, против волята на Кобурга, подкопава повечето възможни инициативи. Проблемите на войната от друга страна не му
дават каквато и да било възможност да се разгърне и го принуждават да стои
в сянката на Малинов и Ляпчев. Изкуствената еуфория при посещението на
фронта в началото на септември не може да компенсира неудовлетвореността от случващото си. Едва след примирието и промяната на кабинета заелият друг министерски пост демократ прави опит да направи нещо полезно за
страната си, но времето, което му е отредено за това съвсем не му стига.
Трите месеца от втората половина на юни до втората половина на септември са белязани и с дребни интриги между в общи линии коректния министър на обществените сгради и царя интригант. Недоволен, че не налага
волята си, Фердинанд непрекъснато се опитва да унижи Мушанов, което силно тормози амбициозния политик. Липсват открити сблъсъци, но взаимната
непоносимост проличава отчетливо. Странно, защото за нея липсват обективни условия.
Въпреки проблемите, Н. Мушанов запазва позициите си в кабинета и в
партията. Престижът му не е накърнен и дори в края на периода се покачва,
което не може да се каже за много други членове на централното бюро на
Демократическата партия. Възможностите му за изява обаче са ограничени
от външните фактори.

1918 (Pryaporets, br. 286 ot 17 dek. 1918) и др. Впрочем, не е изключено съставителите
М. Куманов и Е. Нончева да не са разчели правилно ръкописа.
82
Мушанов, Н. Спомени, с. 21 (Mushanov, N. Spomeni, s. 21).
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ФИНАНСОВАТА СТОЙНОСТ
НА СЪГЛАШЕНСКАТА ОКУПАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ
СЛЕД ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Стефан Минков
THE FINANCIAL VALUE OF BULGARIA`S
OCCUPATION BY THE TROOPS OF THE ENTENTE
AFTER THE FIRST WORLD WAR
Stefan Minkov
The article explores some aspects of the financial losses Bulgaria suffers as a result of the foreign occupation regime established in Bulgaria after the end of the First
World War. The financial burden is independent of the repairs imposed on the state by the
peace treaty.The financial support of the French, British and Italian troops in Bulgaria
falls entirely on the shoulders of the suffering Bulgarian population and on the country‘s
tiny budget. In the expenses of the Triple Entente’s occupying troops in Bulgaria are not
included the military materials and provisions left behind by the Bulgarian army on the
Thessaloniki front line. In the study, however, they are also presented.

След края на Първата световна война в България сe дислоцират съглашенски контингенти, които според клаузите на Солунското примирие трябвало
да окупират, както стратегически важни пунктове на българска територия, така
и земите, към които предявяват претенции българските съседи, част от лагера
на победителите във войната. До ратифицирането на Ньойския договор от българското Народно събрание в началото на август 1920 г. тези войски изпълняват функциите на гарант за мира в страната, както и реализират съглашенските геополитически планове в тази част на Европа. Издръжката на френските,
британските и италианските войски в България пада изцяло върху плещите на
изстрадалото българско население и върху изтънелия бюджет на страната. В настоящата публикация ще бъдат маркирани някои дискусионни моменти в отношенията на България с държавите-победители в Първата световна война относно издръжката на техните войски и за първи път ще бъдат представени детайлни
данни за сумите, които са вменени като задължение на българската държава.
Към разходите на съглашенските окупационни войски в България договорно не се включват предадените по клаузите на Солунското примирие и
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изоставените в складовете и на бойните позиции въоръжение и военни материали. В настоящото изследване те ще бъдат включени единствено поради
това, че са част от отнетото българско имущество през периода до сключването на Ньойския договор, с което съглашенските военни власти на Балканите
се разпореждат незаконно, с оглед на сключените споразумения.
Според клаузите на Солунското примирие още в първите дни след края
на военните действия, на съглашенските органи са предадени бойни и небойни
материали за 274 млн. златни франка1. В сведението за материалите и вещите,
които са били изоставени при отстъплението през втората половина на септември 1918 г. и предадени на съглашенците на позициите и в тила, фигурират няколкостотин артикула, между които: болнична апаратура (напр. апарати за дезинфекция), лекарско облекло, ветеринарни медикаменти, хирургически гипс,
дървени и железни легла, операционни маси, одеала, умивалници, огледала,
палатки, различни видове облекло и много други, които трудно биха се причислили в категорията военни материали. Описани са дори материали като американски карфици с криви върхове, клещи за кости, пили за зъби, пили за нокти,
тел2. Това имущество е прието като военно и подлежащо на изземване според
клаузите на примирието. Изготвено е сведение за предадените от българските
военни части хранителни и фуражни припаси на Съглашението в изпълнение
на Солунското примирие. В списъка на продуктите фигурират 28 вида храни,
между които пшенично и царевично брашно, хляб, всички видове зърно, картофи, ориз, кисело зеле, пресни и сушени зеленчуци и други3.
По заповед на генерал Франше д`Еспре, непосредствено след спирането на военните действия на Гърция е предадено голямо количество добитък –
коне, волове, мулета, овце, свине и др. на обща стойност 8.4 млн. златни франка4. В отговора на българската делегация на проектодоговора за мир се казва,
че при пленяването на българските дивизии западно от скопския меридиан и
при изтеглянето на администрацията и войските от Моравско, на сръбска територия остават 22 000 коня и 66 000 вола5. Инженерната инспекция предава
на Сърбия част от понтонен мост на стойност 1 848 957. 50 лева6.
Официалните цифри за разходите на България по изпълнение на клаузите на Солунското примирие и Ньойския договор за мир са обект на вниВачков, Д. Проблемът за натуралните контрибуции, наложени на България
след Първата световна война. – Минало, 2002, кн. 1, с. 55. (Vachkov, D. Problemat za
naturalnite kontributsii, nalozheni na Balgariya sled Parvata svetovna voyna. – Minalo,
2002, kn. 1, s. 55).
2
ДВИА, ф. 42 Г, оп. 1, а.е. 129, л. 1–17.
3
Пак там, а.е. 131, л. 1–31.
4
Вачков, Д. Проблемът за натуралните контрибуции, с. 55. (Vachkov, D.
Problemat za naturalnite kontributsii, s. 55).
5
Българската делегация за мира. Документи по договора в Ньойи. С., 1919, с.
213. (Balgarskata delegatsiya za mira. Dokumenti po dogovora v Nyoyi. S., 1919, s. 213).
6
ДВИА, ф. 42 Г, оп. 1, а.е. 190, л. 132.
1
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мание в произведенията на някои автори7. Предаденият боен материал след
сключване на примирието се оценява на 185 782 143 златни франка, небойният материал е на стойност 88 123 623 франка, а добитъкът – на 83 944 806
златни франка, или общо 347 850 572 златни франка8. На други места общата
стойност на предадените на Съглашението или изоставени на съюзниците материали се определя на 474 500 000 зл. франка9 или 458 951 000 зл. франка10.
Към тази сума е включена и стойността на изоставените фортификационни
съоръжения, постройки, скривалища и др. Според сведенията, изготвени от
Щаба на армията, предаденото оръжие и материалната част към него е на
стойност 444 711 607. 94 лева11. Тези цифри са приблизителни. Не е възможно да се установи точното количество на иззетите от съглашенците оръжие
и военни материали след отстъплението на българските части през втората
половина на септември 1918 г. и след сключването на Солунското примирие. Много български войскови подразделения изоставят имуществото си на
фронтовата линия и не запазват архив, както за неговото състояние, така и за
неговата съдба след септември 1918 г.12
С репарационното споразумение от 21 март 1923 г. се решава стойността на надвзетия от Съглашението материал по клаузите на Солунското примирие, за който е признато, че няма военен характер, да се приспадне от част
„Б“ от репарационния дълг13. При липсата на точни сведения обаче за него
и за стойността му, може единствено да се предполага каква част от сумата,
дължана от съглашенските държави е приспадната от българския дълг.
Според чл. 133 от Ньойския договор, България трябва да заплати общия
разход по издръжката на съглашенските войски, окупирали страната в границите, определени от договора. Извършените разходи по поддръжката на съгВж. напр.: Каблешков, Н. Vae victis ! (Горко на победените!). Пловдив, 1937,
95–97; Генов, Г. Ньойският договор и България. С., 2000, с. 71. (Kableshkov, N. Vae
victis ! (Gorko na pobedenite!). Plovdiv, 1937, 95–97; Genov, G. Nyoyskiyat dogovor i
Balgariya. S., 2000, s. 71).
8
Каблешков, Н. Vae victis ! (Горко на победените!), 95–97. (Kableshkov, N. Vae
victis! (Gorko na pobedenite!), 95–97).
9
Генов, Г. Ньойският договор и България, с. 71; Йонов, М., К. Данаилова.
Резултати и последствия за българската армия от участието на България в Първата
световна война през 1915–1918 г. – В: 80 години от Първата световна война. Велико
Търново, 2000, с. 134. (Genov, G. Nyoyskiyat dogovor i Balgariya, s. 71; Yonov, M.,
K. Danailova. Rezultati i posledstviya za balgarskata armiya ot uchastieto na Balgariya
v Parvata svetovna voyna prez 1915–1918 g. - V: 80 godini ot Parvata svetovna voyna.
Veliko Tarnovo, 2000, s. 134).
10
А – БАН, ф. 48 К, оп. 1, а.е. 339, л. 5.
11
ДВИА, ф. 42 Г, оп. 1, а.е. 132, л. 1–10.
12
Пак там, а.е. 230, л. 1. Архивите на попадналите в плен дивизии са изгорени
в изпълнение на секретна заповед на ЩА.
13
ЦДА, ф. 252 К, оп. 1, а.е. 804.
7
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лашенските войски са както следва: за храни, фураж, суровини и материали –
47 993 399 зл. фр., за транспорт – 16 734 199 зл. фр. и за наеми – 908 140 зл.
фр. Общо сумата на тези разходи е 65 636 727 зл. фр., а като цяло, разходите
на българската държава по изпълнение на клаузите на Солунското примирие
са 423 486 299 зл. франка14.
Посочените по-горе суми не са реални, а са тези, изразходвани по документи, като всяко перо, което е включено в тях е подценено. Разбира се,
че точната сума не може да бъде определена, най-вече поради две причини:
поради различния характер на разходите и обстоятелството, че те се формират
на базата на огромно количество документи за малки суми, като често такива
документи не са били издавани. Другата причина е специфичната ситуация в
следвоенна България и нерегламентираните в детайли отношения на българските правителства със Съглашението. В общата сума на тези разходи не се
включват и парите, предоставени на съглашенското командване в България за
текущи нужди, които са в размер най-малко на 25 000 000 лева или 2 568 442
зл. франка.
На първо място ще бъдат представени документите, върху които се определя окончателната стойност на съглашенските задължения. На регионално
равнище те са следните: разписки за получени стоки, описи на разписките и
отчети на съответната реквизиционна комисия до централната комисия, изготвени в съответствие с описите. Когато се сравнят описите на резервните
магазини с прикрепените към тях разписки от различни съглашенски войскови части, прави впечатление, че някои от тях не са включени в описа. Наистина, тези пропуски са незначителни, но все пак водят до отклонение от реалната стойност на предадените продоволствени стоки в ущърб на държавата. Има
и цели описи, които не са отразени в общия отчет на резервния магазин, което
води до съществено отклонение от реалната сума. Например описите от 8 и 12
ноември 1918 г. на кюстендилския резервен магазин са пропуснати в общия
отчет. В тях влизат предадени на съглашенците 177 броя едър рогат добитък
(30 410 кг. живо тегло), 167 овце и агнета, над 4 тона сол, над 20 тона ечемик
и близо 2 тона трици15. В друго сведение, на софийския резервен магазин от
8 март 1919 г., за отпуснати на италианските части припаси, са направени две
грешки. Първата е, че в общата сума не е включена цената на шест телета, а
другата – не са включени 34 500 кг. саздърма16.
В други случаи неволни грешки при изчислението довеждат до увеличаване на дължимата от съглашенците сума. На 25 август 1919 г. военносанитарната част в София отпуска на Дирекцията на санитарната служба при
Каблешков, Н. Vae victis! (Горко на победените!), 95–97 (Kableshkov, N. Vae
victis! (Gorko na pobedenite!), 95–97); В записките на проф. Г. Данаилов тази сума е
закръглена на 65 637 000 франка. Вж. А – БАН, ф. 48 К, оп. 1, а.е. 339, л. 6.
15
ДВИА, ф. 42 Г, оп. 1, а.е. 134, л. 50–56.
16
Пак там, а.е. 202, л. л. 244, 268.
14
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Дунавската армия три палатки. Общата им цена е сгрешена като вместо 7 200
лв. е изписано 72 000 лв. Към сумата са прибавени и други материали, след
което се оказва, че французите дължат 76 570 лв., вместо реалните 11 770 лв.17
Това са само част от забелязаните грешки, които се дължат на изпуснати в изчисленията суми, но целта на настоящата публикация не е да се направи пълна и прецизна проверка на всички сметки, поради което не е направено засичане на наличните съглашенски разписки и доколко те фигурират
в описите. А там е възможно да съществуват големи пропуски, предвид на
многобройното количество на документите. Дали тези грешки се дължат на
нехайството на чиновниците (по-вероятно) или на тенденциозно пропускане
на значителни задължения, е невъзможно да се прецени. Факт е, че в запазените в Централния военен архив във Велико Търново документи по-често се
срещат пропуски, ощетяващи българската държава, отколкото такива, които
надписват реквизираните от съглашенците храни, суровини и материали.
Периодично управлението на Главната реквизиционна комисия изпраща
доклади до Министерството на финансите с копия до Министерството на войната и до ДСГОП, в които прави рекапитулация на съглашенските задължения според наличните документи. В доклада от 23 април 1919 г. се уточнява,
че фиксираната сума на съглашенски реквизиции, която е 6 879 346 лв., не е
действителна, а истинската сума е най-малко двойно по-голяма. Причината за
това е, че съглашенците не спазват законите на страната и често прибягват до
произволни реквизиции18. До началото на април 1919 г., според Главната реквизиционна комисия, задълженията на съглашенците са в следното съотношение:
французи – 6 182 314 лв., италианци – 492 454 лв. и англичани – 204 578 лева19.
Много храни, материали и имущество са оставени на съхранение на
френските власти при изтеглянето на българските войски от Западна Тракия
през октомври 1919 г. В писмо на ген. Стефан Нерезов, инспектор на пехотата,
до ген. Клодел от 14 октомври се описва невъзможността, поради проливните
дъждове и късното доставяне на вагони, да се изтегли всичкото имущество на
37 пех. полк от гр. Ксанти. Оставени са материалите от няколко инженерни
депа, хиляди подкови, облекло, обувки, тонове сол, 400 000 кг. сено и други20.
Главната репарационна комисия изчислява задълженията на България
по чл. 133 от Ньойския договор на 130 000 000 френски франка, от които 59
милиона за Франция, 45 милиона за Англия и 26 милиона за Италия. Според
чл. 135 от мирния договор тези задължения трябвало да се изплатят преди
другите. През 1923 г. първата репарационна вноска е блокирана, защото не е
уредено плащането на окупационния дълг21.
Пак там, а.е. 198, л. 342.
Пак там, а.е. 235, л. 105–108.
19
Пак там, л. 126.
20
ДВИА, ф. 23, оп. 2, а.е. 383, л. 96.
21
Народна отбрана, г. V, бр. 1005, 27 октомври 1923. (Narodna otbrana, g. V, br.
1005, 27 oktomvri 1923).
17
18
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В началото на 1920 г. се създава Ликвидационно отделение при Главното тилово управление на българската армия, една от задачите на което е да
води и ликвидира сметките с бившите ни съюзници и съглашенци за предадените им от разни наши войскови части, управления и учреждения пари,
хранителни и фуражни припаси, материали и др. предмети през време на
войната 1915-1918 г., …, както и за тези …които бившите ни съюзници и
съглашенци са взели произволно…без да са дали документи или редовни такива22. С окръжно № 3552 от 31 март 1920 г. Министерството на финансите нарежда всички документи, свързани със сметките на съглашенските войски, да
се предават в Главната ликвидационна комисия при тиловото управление на
българската армия, секция „Чужди сметки“. Резервните магазини на ДСГОП
трябвало да се обръщат към комисията за необходимите справки, както и да
представят всички рекламации23.
Със заповеди № 37 и 48 от 5 и 30 август 1922 г. на комисаря на българското правителство по репарациите, е назначена комисия, която има за задача
да обобщи сумата на българските финансови претенции към съглашенските
държави. В комисията са включени началника на бюджетно-контролния отдел при Министерството на финансите Иван Железов, помощник-началника
на Комисарството Михаил Бояджиев и началник секция „Чужди сметки“ Петър Стефчев. Комисията изготвя доклад за разходите по чл. 133 от Ньойския
договор като ги разделя на няколко групи: по време – от Солунското примирие (29 септември 1918 г.) до влизането в сила на договора за мир (9 август
1920 г.) и след тази дата до 30 ноември 1922 г.; и по държави от Съглашението: Франция, Англия, Италия, Сърбия, Румъния, Гърция и Русия. Разходите
се систематизират и са сведени до следните: разходи по документи, държавни
рекламации и частни рекламации. Документите, използвани при определяне на съглашенските задължения са разписки, дадени от съглашенски военни длъжностни лица за получени от тях хранителни и фуражни припаси и
други материали. Държавните рекламации са въз основа на съставени актове, протоколи, проведени дознания и др. от български длъжностни лица за
причинени вреди на държавни недвижими имоти и на материали, а частните
рекламации – за причинени вреди на частни имоти и материали. Специално
в претенциите към Румъния са включени и частните рекламации на българи,
причинени след румънската окупация на Южна Добруджа през 1913 г. и при
Правилник за ликвидирането на разформированите и неразформированите
войскови части, управления и учреждения след демобилизацията и от после наложено
от мирния договор. – В: Българска военна история. Т. ІІІ. Подбрани извори и документи. С., 1986, с. 293 (Pravilnik za likvidiraneto na razformirovanite i nerazformirovanite
voyskovi chasti, upravleniya i uchrezhdeniya sled demobilizatsiyata i ot posle nalozheno
ot mirniya dogovor. - V: Balgarska voenna istoriya. T. ІІІ. Podbrani izvori i dokumenti. S.,
1986, s. 293).
23
Известия на ДСГОП, г. ІV, бр. 43, 28 септември 1920, с. 3 (Izvestiya na DSGOP,
g. ІV, br. 43, 28 septemvri 1920, s. 3).
22
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оттеглянето на румънските войски от тази територия през 1916 г. В претенциите спрямо Русия са включени и разходите по издръжката на пребиваващите
в страната части от армиите на ген. Деникин и ген. Врангел и причинените от
тях вреди24.
С оглед на разглежданите проблеми за нас интерес представляват разходите на България в периода до 9 август 1920 г., когато страната е окупирана
от съглашенски войски. По документи тези разходи са следните: за френските
войски – 166 364 808.47 лв. или 47 650 938.93 златни франка; за английските
войски – 36 822 801.71 лв. или 8 463 389.32 зл. фр.; за италианските войски –
26 572 581.08 лв. или 7 192 654.04 зл. фр.; за сръбските войски – 4 578 071.49
лв. или 1 400 742.09 зл. фр.; за гръцките войски – 1 721 152.62 лв.; за румънските войски – 689 843.10 лв. и за руските войски – 436 401.34 лв. Общо по
чл. 133 от Ньойския договор, по документи съглашенските държави дължат
на България според доклада 237 185 659.81 лв. или 65 371 735.84 зл. франка. Държавни рекламации са фиксирани по отношение на Франция, Англия и
Италия. Спрямо Франция те са в размер на 30 661 062.23 лв. или 3 690 156.60
зл. фр., спрямо Англия – 411 939.17 лв. или 106 824.51 зл. фр. и спрямо Италия – 1 983 055.47 лв. или 469 720.84 зл. фр.25
Рекламациите на частни лица спрямо съглашенските държави са следните: към Франция – 14 935 536 лв. или 2 707 812.67 зл. фр.; към Англия –
756 315.76 лв. или 138 110.04 зл. фр.; към Италия – 1 873 336.09 лв. или
339 635.83 зл. фр.; към Сърбия (КСХС) – 42 108 лв. или 15 864.72 зл. фр.; към
Гърция – 1 031 971.69 лв. или 554 816.90 зл. фр. и към Русия – 4 578 051 лв.
или 830 000.64 зл. фр. Като отделна част са оформени частните претенции към
Румъния, които обхващат един по-дълъг период от време и се различават по
своя произход от другите частни рекламации. Общите претенции на българската държава за компенсации по чл. 133 от договора за мир са в размер на
295 739 639.44 лв. или 74 445 287.94 зл. фр. Към тези претенции не се включват
частните рекламации спрямо Румъния (техният размер е 101 937 954.19 лв.)26.
По държави, задълженията на Съглашението спрямо България до 9
август 1920 г. по чл. 133 от Ньойския договор са както следва: Франция –
211 961 406.70 лв. или 54 048 908.20 зл. фр.; Англия – 37 991 056.64 лв. или
8 708 323.87 зл. фр.; Италия – 30 428 972.64 лв. или 8 002 010.71 зл. фр.; Сърбия (КСХС) – 4 620 179.49 лв. или 1 416 606.81 зл. фр.; Гърция – 2 753 124.31
лв. или 761 129.65 зл. фр.; Румъния* - 689 843.10 лв. или 410 164.31 зл. фр.;
Русия – 5 014 452.34 лв. или 877 535.04 зл. франка27.
ДВИА, ф. 42 Г, оп. 1, а.е. 190, л. 1–3.
Пак там.
26
Пак там.
27
* Тук не се включват частните репарации, поради това, че претенциите на
българите за компенсации са основно за периода 1913–1916 г.
ДВИА, ф. 42 Г, оп. 1, а.е. 190, л. 1–3.
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На пръв поглед се получава несъответствие между сумата в лева и в
златни франкове, но това е така, защото изчисленията са направени от комисията по сложна схема, съобразяваща се с курсовете на лева спрямо франка
към датата, на която е издаден съответният документ, по отношение на наемите се взема средният годишен курс, по отношение на държавните рекламации – месечният курс, през който е причинена вредата, а по отношение на
частните рекламации – средният курс за годините, през които са предявени
същите тези рекламации28. Документацията, обработена от комисията и подкрепяща българските финансови претенции, се съхранява в отдел „Ликвидационен“ при българската армия в секция „Чужди сметки“, с изключение на
частните рекламации, които постъпват и се съхраняват в отдела за бюджета и
отчетността при Министерството на финансите29. Към доклада на комисията
са приложени разбивки на разходите и вредите по държави, месеци и вид.
На 27 юли 1923 г. Конференцията на посланиците, от името на Съюзните държави, подписали Ньойския договор, дава мандат на Междусъюзническата комисия в София да преговаря с българското правителство по член
133 от договора30. При преговорите през 1923 г. с репарационната комисия
българската делегация представя две сметки, които следва да бъдат приспаднати от репарационния дълг. Едната сметка е разход за Солунското примирие
в размер на 660 млн. златни лева. Като част от тези разходи е посочена издръжката на съглашенските войски от примирието до напускането им, която
възлиза на 65 636 727 лв.31. Тезата на правителството в подкрепа на исканията
му, преповтаря отговора на българската делегация по проектодоговора за мир,
а именно, че съглашенските войски в страната не могат да се считат за окупационни [курсивът мой – С.М.] и вменяването на издръжката им в тежест на
България е нарушение на клаузите на Солунското примирие. Както признават
българските представители при Междусъюзническата комисия, сведенията
относно реквизициите за и от съглашенските войски са непълни. Съглашенците често не се съобразяват със законите на страната, с предвидения при
реквизирането механизъм за отчетност, на населението често не се заплаща
или се заплаща по минимална цена32.
На 28 март 1924 г. между България и Междусъюзническата комисия се
подписва споразумение за изплащане на разноските по окупационните войски като страната се задължава да плати 25 000 000 златни франка с лихва 5
Пак там.
Пак там.
30
Ce qui passa réelement à Paris en 1918-1919. Histoire de la Conférence de la
Paix par les délégués américains. Publiée par le colonel House et Charles Seymour. Paris,
1923, р. 111; Prost, H. La Bulgarie de 1912 à 1930. Contribution à l`histoire économique
et financière de la guerre et de ses concéquences. Paris, 1932, р. 110.
31
Янкулов, И. Репарациите. – В: Ньойи. Тринадесет черни години. С., 1932,
17–18 (Yankulov, I. Reparatsiite. - V: Nyoyi. Trinadeset cherni godini. S., 1932, 17–18).
32
ДВИА, ф. 42 Г, оп. 1, а.е. 235, л. 105; Ce qui passa réelement à Paris, р. 112.
28
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% за срок от 10 години, на която сума няма да се правят никакви отбиви въз
основа [на] контра рекламации, представени или които биха се представили
от българска страна за реквизиции в натура и взимани пари в брой от казаните армии за превоза на хора и стоки по железниците, за наеми и въобще за
носене [на] разноски, извършени доставки и пр., както и за щети, нанесени
на държавата или [на] частни лица и вменени на казаните армии. С лихвите
до 1934 г. се предвижда да бъдат изплатени 31 476 663 зл. франка33.
Съгласно сключената на 20 януари 1930 г. в Хага Спогодба за уреждането на българските репарации, силите-победители се отказват от значителна
част от дължимите от България суми, а Великобритания, Франция и Италия
декларират своя отказ от неизплатения към момента остатък от вземанията по
сметките на окупационните войски34. Подписано е споразумение, според което силите-победителки се отказват от част „Б“ от българския репарационен
дълг. В една добавка към спогодбата се предвижда България да заплати 8 000
английски лири (около 5 млн. лв.) за покриване на разходите по ликвидирането на дейността на междусъюзническата комисия в България35.
През 1931 г. американският президент Х. Хувър предлага общ мораториум за шест месеца на всички плащания във връзка с Първата световна
война. Това е своеобразна мярка за преодоляване на световната икономическа криза, разразила се през 1929 г. След урегулиране на спорните моменти с
Гърция, България подписва на 21 януари 1932 г. мораториума за отлагане на
репарациите36. Впоследствие мораториумът се удължава няколко пъти като в
крайна сметка става постоянен.

А–БАН, ф. 48 К, оп. 1, а.е. 339, л. 29–30; Кесяков, Б. Принос към дипломатическата история на България 1878-1925. С., 1925, 222–225; Попов, К. Финансовите
тежести на България по изпълнение на Ньойския договор. С., 1925, 20–21 (Kesyakov,
B. Prinos kam diplomaticheskata istoriya na Balgariya 1878-1925. S., 1925, 222–225;
Popov, K. Finansovite tezhesti na Balgariya po izpalnenie na Nyoyskiya dogovor. S., 1925,
20–21).
34
Петров, Л. Военният бюджет и финансирането на армията в България между
двете световни войни. – Военноисторически сборник, 1999, №1, с. 124 (Petrov, L.
Voenniyat byudzhet i finansiraneto na armiyata v Balgariya mezhdu dvete svetovni voyni.
- Voennoistoricheski sbornik, 1999, №1, s. 124).
35
Янкулов, И. Репарациите, с. 21; Стоянов, Н. Репарации и междусъюзни дългове. Български държавни дългове. С., 1933, 12–18 (Yankulov, I. Reparatsiite, s. 21;
Stoyanov, N. Reparatsii i mezhdusayuzni dalgove. Balgarski darzhavni dalgove. S., 1933,
12–18).
36
Стоянов, Н. Репарации и междусъюзни дългове, 25–26 (Stoyanov, N.
Reparatsii i mezhdusayuzni dalgove, 25–26).
33
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По изчисления на икономиста проф. Георги Данаилов, участието на
България във войната струва на държавния бюджет над 8 милиарда лева37.
В сравнение с тази сума, издръжката на съглашенските окупационни войски
в страната изглежда незначителна, но не бива да се пропуска фактът, че тя е
незаконно определена и се стоварва върху българското население в период,
когато България е в тежка стопанска криза.

Вачков, Д. Проблемът за натуралните контрибуции, с. 53 (Vachkov, D.
Problemat za naturalnite kontributsii, s. 53).
37
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РЕФЕРЕНДУМЪТ ОТ 1922 г. ЗА ОТГОВОРНОСТТА
НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ИВАН ЕВСТР. ГЕШОВ И
СТОЯН ДАНЕВ ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ КАТАСТРОФИ
Румен Манов
THE REFERENDUM IN 1922 ON THE RESPONSIBILITY
OF THE GOVERNMENTS OF IVAN GESHOV
AND STOYAN DANEV FOR THE NATIONAL
CATASTROPHES
Rumen Manov
The article explores the organization and carrying out of a referendum in 1922 to
look for the responsibility of the Bulgarian governments which ruled during the Balkan
wars. It shows the picture of the Bulgarian political life in the authoritarian and populist
rule of the government of Stamboliiski.The prosecution needs the sanction of the popular
poll because the constitution does not allow it. The carrying out of the referendum is indicative of the means used by the authoritarian regime.

На 29 септември 1918 г. България излиза от Първата световна война и в
страната се зараждат условия за възникването на политическа криза, съчетана
със стопанска разруха и с окупация на страната от войски на силите-победителки. Постепенно се покачва влиянието на радикалните политически формации, като поради аграрния характер на българското стопанство и общество
комунистите нямат социалната база да се превърнат във водеща политическа
сила, а като такава се налага БЗНС, селската партия, имаща претенциите да
защитава интересите на трудовото земеделско население.
В навечерието на подписването на мирния договор между силите – победители във войната и България, в страната все по-често се чуват гласове за
наказание на виновниците за националната катастрофа, като по логиката на
исторически сложилите се събития се реанимира и търсенето на отговорност
от политиците, смятани за виновни за първата национална катастрофа през
1913 г. Реваншизмът става неотменима част от битието на българите, като в
следващото десетилетие ще предизвика значителни колизии в обществото и
политическата система на България. Управляващото правителство на Александър Стамболийски се превръща във флагман на реваншизма, като иници-
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ира редица мерки за преследване на политическите противници и лидерите на т. нар. буржоазни партии, смятани за отговорни за незавидната съдба
на българското население. По негова инициатива депутатите от XVIII ОНС
приемат на 22 ноември 1919 г. два закона за търсене на отговорност от политиците за въвличането на България в Първата световна война. Целта е да
се покаже на Съглашението, в сложната обстановка преди подписването на
мирния договор, че новата власт се стреми на издири и да накаже виновниците за участието на България във войната на страната на Централните сили.
Първият закон е Законът за съдене и наказание на виновниците за народната
катастрофа (ЗСНВНК), а вторият е новият Закон за съдене на министрите1,
„осъвременен“ вариант на подобния закон от 1880 г. ЗСНВНК е насочен към
търсенето на отговорност на кабинета на д-р Васил Радославов и свързаните
с него обществени, политически и военни лица.
В рамките на дейността на XVIII ОНС, в което надделяват радикалните политически настроения, личащи си в изказванията от трибуната най-вече
на депутатите от БЗНС и БКП (т.с.), основните обвинения са отправяни към
министрите от кабинета на „либералната концентрация“, най-вече защото е
предстоящо подписването на мирния договор със силите-победителки във
войната и са пресни впечатленията и преживяванията във военните години,
както очакванията за нова национална катастрофа. Още в хода на предизборните борби се използва формулата за съд над виновниците за погрома на България, като кабинетите на Гешов и Данев са споменавани по-рядко от този на
Радославов, но също присъстват активно в популистката реторика на земеделците и комунистите. Дори фракцията на Н. Генадиев от НЛП настоява за
съдене на министрите от кабинетите на В. Радославов и Ал. Малинов2.
На 6 октомври 1919 г. е формиран коалиционен кабинет – начело с
Александър Стамболийски, който изцяло покрива изискванията на победителите от Съглашението в неговия състав да се включат партии и личности
с антантофилски възгледи и незамесени по никакъв начин с участието на
България в Първата световна война. В кабинета са включени представители
и на Народната и Прогресивнолибералната партия – две от политическите
формации, които се противопоставят на намесата на страната във войната в
съюз с Централните сили. Въпреки това, още на 10 октомври Стамболийски
прави декларация пред Народното събрание, че виновниците за националните катастрофи ще бъдат дадени на съд. Именно в тази връзка са направени
промените в Закона за съдене на министрите, за които бе споменато по-горе.
Законопроектът е внесен в парламента още на 24 октомври, а дебатите по него
Държавен вестник, бр. 203, 9 декември 1919 г. (Darzhaven vestnik, br. 203, 9
dekemvri 1919 g.).
2
Галунов, Т. Четвъртият държавен съд. 1913 – 1923 г. Велико Търново, 1999,
с. 110 (Galunov, T. Chetvartiyat darzhaven sad. 1913 – 1923 g. Veliko Tarnovo, 1999, s.
110).
1
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започват на 12 ноември 1919 г. Основните инициатори са БРСДП (о.), подкрепена от един от земеделските лидери Стоян Омарчевски, но законопроектът
получава одобрението дори на някои депутати от комунистическата партия,
което свидетелства, че е възприеман като достатъчно радикален и като реална
база, върху която ще се проведе преследването на виновниците за националните катастрофи. Автор на законопроекта е социалдемократическият лидер
Григор Чешмеджиев. Състои се от 14 члена, които предвиждат търсенето на
съдебна отговорност, на първо място, от отговорните за подготовката, обявяването и ръководството на войната (чл. 1) и на второ място, от тези, които,
извършвайки спекулативни сделки, са се облагодетелствали от българското
участие в световния конфликт (чл. 2). Според последния 14 член законът има
обратна сила, което дава възможност за промяна на правната рамка, в която
ще се състои съденето на виновниците за националните катастрофи.
В същия ден, на 12 ноември 1919 г., комунистическите депутати предлагат и свой вариант на законопроекта, който предвижда под съдебна отговорност да бъде подведен и царят. Значително се разширява кръгът от хора,
които могат да бъдат привлечени под съдебна отговорност, като в това число
са включени редица политически, обществени и частни лица3. „Комунистическият вариант“ на законопроекта обаче не е допуснат до разглеждане в пленарната зала поради процесуални пропуски.
Депутатите от ДП и НП застъпват тезата, че съдебна отговорност трябва да се търси единствено от кабинета на д-р В. Радославов. Естествено, двете
партии подхождат към този въпрос с оглед на собствените си интереси – демократите, за да избегнат обвиненията и преследването на кабинета на Ал.
Малинов, а народняците – на министрите от правителството на Гешов. Представителите на другите партии обаче се обединяват около становището, че
съдебна отговорност трябва да се търси на всички кабинети, управлявали
между 1912 и 1918 г. Законопроектът е предаден на парламентарната комисия
към Министерството на правосъдието, в която обаче участват и представители на партиите, които ще бъдат засегнати при положение, че той бъде приет
в предложения вид. Такива са Н. Мушанов и Ал. Гиргинов от ДП, Ст. Бобчев
и Т. Теодоров от НП, представителите на ПЛП Д. Христов и Ц. Бръшлянов,
Н. Генадиев от НЛП. Компромис е невъзможен с изключение на пресечната
точка – съгласието на всички, че под съдебна отговорност трябва да попаднат
министрите от кабинета на В. Радославов. Възможността за предизвикването
на правителствена криза кара представителите на БЗНС да подкрепят на този
етап изключването на кабинетите на Гешов, Данев и Малинов от съдебното
преследване4.
Галунов, Т. Четвъртият държавен съд, с. 111 (Galunov, T. Chetvartiyat
darzhaven sad, s. 111).
4
Галунов, Т. Четвъртият държавен съд, с. 113 (Galunov, T. Chetvartiyat
darzhaven sad, s. 113).
3
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На парламентарните дебати депутатите от БКП (т.с.) продължават да
поддържат позицията, представена на парламентарната трибуна от техния
водещ оратор Хр. Кабакчиев, че съдебна отговорност трябва да се търси от
управлявалите в периода 1912 – 1918 г., докато позицията на социалдемократите еволюира – те вече приемат, че Балканската война започва със санкцията
на Народното събрание и отговорността трябва да се търси от виновниците
за 16 юни 1913 г., както и от тези, управлявали през Първата световна война.
Т.е. изключва се кабинетът на Иван Евстр. Гешов от кръга на виновниците за
националните катастрофи, но кабинетът на Данев остава5.
В крайна сметка, при гласуването на законопроекта в парламентарната
зала остават само членовете за съдене на министрите от кабинета на В. Радославов. Политическата конюнктура не позволява на този етап под съдебна
отговорност да бъдат привлечени членовете на кабинетите на НП, ПЛП и ДП.
Интерпретациите на това, което се случва в заседанията на НС, могат
да бъдат коренно различни. На първо място, ясно е, че се търси виновник за
националната катастрофа, но се намесват и мотиви от конкретната политическа ситуация в страната, които не позволяват на този етап кръгът от виновниците да се разшири извън тези, свързани с намесата и участието на България
в Първата световна война до средата на 1918 г. Основателни са обвиненията
от представителите на ЛП и НЛП, че по този начин се измества въпросът за
виновността и се концентрира върху „слабото звено“ – върху тези, които нямат възможност да се защитят към момента. От друга страна, обаче, доводът,
че действията на кабинетите през 1912 – 1913 г. предопределят това, което
се случва през 1914 г., е неоснователен, защото всяко правителство има свободата на избора да вземе решение и предопределеност в политиката няма.
Предпоставките не могат и не трябва да се смесват с решенията за хода на
историческия процес – отговорността винаги е индивидуална и никога достатъчно предопределена, за да изключва възможността от избор.
През март 1920 г. се провеждат избори за XIX ОНС, които имат като
резултат установяването на еднопартийна доминация на БЗНС в законодателната власт, която се трансформира по-късно и в доминация в изпълнителната
власт. Земеделците печелят 110 мандата, които не са достатъчни за абсолютно
мнозинство в парламента, но след касирането на 13 опозиционни депутати
мнозинството е осигурено. Съставено е самостоятелно правителство с министър-председател Ал. Стамболийски. Тогава е ускорено търсенето на съдебна
отговорност от кабинета на В. Радославов, като за целта е устроен Третия
държавен съд, заседанията на който преминават в условията на постоянно
нарушаване на правните принципи, съществуващото законодателство и политизиране на съдебния процес6. Създава се прецедент, който заплашва да преГалунов, Т. Четвъртият държавен съд, с. 114 (Galunov, T. Chetvartiyat
darzhaven sad, s. 114).
6
По въпроса вж. Гешева, Й. Министерската отговорност. Парламентарните анкетни комисии по министерската отговорност 1884 – 1923. София, 2003,
5
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расне в преследване на политическите противници от целия спектър на политическото пространство в България – най-вече на тези, които са замесени в
управлението на страната през второто десетилетие на ХХ век. А механизмът
е „трениран“ в процеса срещу правителството на д-р В. Радославов – липсата на каквито и да е правни аргументи, смесването на правото с политиката,
властването на популизма и несъобразяването с каквато и да е правна логика.
През есента на 1922 г. е свикана Четвъртата извънредна сесия на XIX
ОНС, на която отново е повдигнат въпросът за виновността за националните
катастрофи. В смисъла на властващия при земеделското правителство популизъм е взето решение народът, като суверен на властта, да се произнесе чрез
референдум по въпроса за отговорността за първата и втората национална
катастрофа. Предварителната подготовка на съдебното преследване на кабинетите на Гешов, Данев и Малинов обаче е извършена по-рано, когато все още
текат процедурите около търсенето на вина на кабинета на В. Радославов.
Още на 25 март 1921 г., на едно от заседанията на XIX ОНС, когато започва разискването на заключителното постановление на Особената следствена
комисия, назначена да разследва действията на либералния кабинет, думата
е взета от народния представител от комунистическата партия Христо Кабакчиев, който заявява, че не по-малко виновни за съдбата на България са кабинетите на Иван Евстр. Гешов, д-р Стоян Данев и Александър Малинов, което
е индиректно призоваване те да последват съдбата на Радославовия кабинет7.
Политическата обстановка в страната вече е различна и земеделците
нито зависят, нито имат необходимостта да поддържат добри отношения с
представителите на старите буржоазни партии. Точно обратното, през 1922 г.
опозицията прави опит да се консолидира срещу управлението на Ал. Стамболийски, което все повече придобива контурите на съсловна диктатура. На 6
юни 1922 г. Демократическата и Радикалдемократическата партия се обединяват с вече съществуващата коалиция на НП и ПЛП, която е приела името
Обединена народнопрогресивна партия. Новото политическо формирование
нарича себе си Конституционен блок и си поставя основната цел да води
борба срещу земеделския режим с всички средства8. Опитът да бъде свикан
опозиционен конгрес в Търново се натъква на яростната реакция на БЗНС,
която организира паралелен събор на цвеклопроизводителите; следва публичното унизяване на дейците на опозицията и арестуването на повечето ѝ лидери, включително и тези, които са заемали министерски постове в бившите
с. 239 и сл. (Gesheva, Y. Ministerskata otgovornost. Parlamentarnite anketni komisii po
ministerskata otgovornost 1884 – 1923. Sofiya, 2003, s. 239 i sl.).
7
Гешева, Й. Министерската отговорност. Парламентарните анкетни комисии, 268–269 (Gesheva, Y. Ministerskata otgovornost. Parlamentarnite anketni komisii,
268–269).
8
Петрова, Д. Самостоятелното управление на БЗНС (1920 – 1923). София,
1988, 284 –285 (Petrova, D. Samostoyatelnoto upravlenie na BZNS (1920 – 1923). Sofiya,
1988, 284–285).

Референдумът от 1922 г. за отговорността на правителствата...

237

кабинети на Гешов, Данев и Малинов. На 24 септември 1922 г. Александър
Стамболийски подписва постановление, узаконяващо със задна дата ареста
на опозиционните лидери9. При детайлния анализ на законосъобразността на
ареста на бившите министри Т. Галунов достига до заключението, че той е
противозаконен и дори противоконституционен в смисъла на чл. 96 от Търновската конституция10, според който народните представители (а такива са
голяма част от арестуваните) могат да бъдат арестувани единствено ако се
обвиняват за престъпления, за които се налагат по криминалний закон найтежки наказания11.
На 14 октомври е гласуван Закон за допитване до народа за виновността на министрите от кабинетите на Иван Евстр. Гешов (от 16 март 1911 до 1
юни 1913 г.), д-р Стоян Данев (от 1 юни 1913 до 4 юли 1913 г.) и Александър
Малинов (от 21 юни 1918 до 18 октомври 1918 г.) за обявените и водени войни и за последвалите ги катастрофи от 1911 – 1913 и 1918 г.12 По време на
обсъждането на законопроекта нееднократно се споменава за дейността на
анкетната комисия след 1914 г., както и за конституционната възможност (или
невъзможност) народът да бъде питан за отговорността на изпълнителната
власт. Възниква въпросът и за създаването на нова анкетна комисия, свързана
с управлението на кабинета на Ал. Малинов в края на Първата световна война, но дейността ѝ не е обект на настоящото изследване. Необходимо е само
да бъде споменато, че конституционните правомощия по чл. 106 на комисията
се използват като своеобразна прелюдия на търсенето на съдебна отговорност
от споменатия кабинет. Самата теза, застъпена от Закона за провеждането на
всенародно допитване, без такова да е предвидено от Търновската конституция, прави предвиждания референдум незаконен. Освен това, в световната
правна практика липсва прецедент за свикване на референдум по съдебни
казуси – самата идея за това нарушава основен принцип на демокрацията –
този за разделянето на властите и функционирането на съдебната власт като
независима от законодателната и изпълнителната. Вменяването на народната
воля на право да осъществява съдебен процес е популистка функция на един
диктаторски режим, пренебрегващ основните принципи на народовластието, въпреки че ги използва постоянно в своята реторика. На тази постановка
може да се възрази, че референдумът не дава правомощия на съд на народа,
Петрова, Д. Самостоятелното управление на БЗНС, с. 287 и сл. (Petrova, D.
Samostoyatelnoto upravlenie na BZNS, s. 287 i sl.).
10
Галунов, Т. Четвъртият държавен съд. 1913 – 1923 г., с. 121 (Galunov, T.
Chetvartiyat darzhaven sad, s. 121).
11
Алманах на Българската конституция. Пловдив, 1911, с. 914 (Almanah na
Balgarskata konstitutsiya. Plovdiv, 1911, s. 914).
12
Гешева, Й. Допитването до народа от 1922 г. или доколко може да се нарушава конституцията. – Исторически преглед, 1999, № 5-6, 57–80 (Gesheva, Y.
Dopitvaneto do naroda ot 1922 g. ili dokolko mozhe da se narushava konstitutsiyata. –
Istoricheski pregled, 1999, № 5-6, 57–80).
9
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а е допитване до него дали бившите управляващи да бъдат дадени под съд.
Фактически обаче това е референдум за виновността и резултатите от гласуването ще определят дали „народът“ смята управляващите за виновни или за
невинни за националните катастрофи. Освен това референдумът предвижда
отговор на въпроса за колективната вина на кабинетите – не се предвижда диференциране на отговорите, а вината за едно действие или бездействие може
да бъде единствено индивидуална. Друг проблем е, че гласуването на референдума предполага възможност за запознаване поне отчасти с доказателствата, които да дадат възможност за изразяване на вота, а реалността в България
в началото на 20-те години на ХХ век не предполага тази възможност; реално е отстранена възможността страните в спора да представят на публиката
своите доводи в подкрепа на едната или другата възможност за вот; отделният
човек няма как да се запознае детайлно с доказателствения материал, за да
реализира обективен вот. Това прави от референдума инструмент за преследване на политическите противници, или в по-общ план – за утвърждаване на
диктатурата на Ал. Стамболийски.
Възниква и един принципен въпрос, който дискредитира идеята за народно допитване – ако анкетната комисия достигне до заключението за липсата на виновност на министрите от кабинета Малинов, а референдумът ги
обяви за виновни, какво следва след това? Този въпрос може да се използва
и в контекста на дейността на предходната парламентарна комисия, която категорично не се е изказала за степента на вината на кабинетите на Гешов и
Данев. Юридическо тълкуване не е извършено, на първо място, поради логичната липса на правни правомощия от парламента, но и поради политическата
логика, изложена от земеделската и от комунистическата парламентарна група, че такова разминаване е невъзможно.
Още на 24 септември 1922 г., т.е. преди комисията да бъде конституирана, преди и референдумът, макар и неконституционен, да се произнесе
за вината за националните катастрофи, кабинетът на Ал. Стамболийски издава министерско постановление за арестуването на бившите министри13.
По-късно те са изпратени в Шуменския затвор, където изчакват развоя на
събитията.
В предварителното дебатиране от парламентарната трибуна на виновността за националната катастрофа, когато се стига до вината на правителствата на Гешов и Данев, депутатите неизменно използват под формата на доводи факти и доказателства, до които е достигнала парламентарната анкетна
комисия, формирана от XVII ОНС. Дори в изказването на редица политици
ясно личи линията на повествование, следвана от Доклада на комисията.
Въпреки че всички действия касаят членовете на кабинетите на Иван Евстратиев Гешов, д-р Стоян Данев и Александър Малинов, с оглед на изследваната
проблематика ние ще се фокусираме само върху мерките, предприети срещу първите
две правителства.
13
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Най-яростният защитник на тезата за съдене на бившите министри е
Райко Даскалов, който заявява, че такива са народните въжделения за справедливо възмездие и определя членовете на кабинетите на Гешов и Данев като
послушни оръдия на цар Фердинанд14. Земеделският депутат обвинява бившите министри, че при сключването на Балканския съюз са дали своите предпочитания за едни етнически български територии за сметка на други и по този
начин са разделили българското племе.
Още тогава внесеният законопроект за съдене на министрите от кабинетите на Гешов, Данев и Малинов се разглежда като логическо продължение на съдебното преследване срещу правителството на Васил Радославов.
Опитите на отделни депутати от различни парламентарни групи да покажат
противоконституционния характер на референдума и да „разкрият“ политическите мотиви на земеделците са обречени на неуспех.
След като законопроектът е гласуван на първо четене от Народното събрание, той е прехвърлен към комисия при Министерството на правосъдието,
която извършва някои изменения. Предвидено е гласуването да става с черни
и бели бюлетини – манипулативният характер е потвърден от обстоятелството, че с черни бюлетини трябвало да гласуват тези, които считат бившите министри за невинни, а с бели – ако вотът е положителен и гласуващият е „за“
даването им под съд. На белите бюлетини трябвало да бъдат изписани имената на министрите и всеки гласоподавател е имал възможност да зачеркне
името на този, който смята за невинен15. Това е възможност за диференциране на вината, или, казано по друг начин, за индивидуализиране, но не на
виновността, а на невинността. В редакцията на законопроекта е предвидена
възможността засегнатите партии да имат свои застъпници. Предпоследният
чл. 20 предвижда, ако народът се изкаже положително за виновността на бившите министри, те да бъдат предадени незабавно на специално формиран
държавен или народен съд. По този начин се изключва процедурата, предвидена по чл. 156-158 от Търновската конституция, която предвижда механизма
за даване на съд на представители на изпълнителната власт16. Член 21 гласи,
че до излизане на резултатите от референдума всички министри трябвало да
се държат под стража, а имотите им да се поставят под възбрана и секвестър17.
Както бе споменато по-горе, законът е гласуван в окончателния си вариант на 14 октомври 1922 г. В дните до референдума е проведена мащабна кампания за дискредитиране на бившите министри, БЗНС организира нарочни
Галунов, Т. Четвъртият
darzhaven sad, s. 125).
15
Галунов, Т. Четвъртият
darzhaven sad, s. 128).
16
Галунов, Т. Четвъртият
darzhaven sad, s. 129).
17
Галунов, Т. Четвъртият
darzhaven sad, s. 130).
14
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митинги, на които се иска възмездие от буржоазните партии и техните лидери; оказван е натиск върху тези, за които се смята, че ще гласуват отрицателно, унищожават се бюлетини, серия публикации на страниците на проправителствените вестници „надъхват“ народа, създават атмосфера на реваншизъм
срещу бившите управници. Тази кампания среща подкрепа от страна на комунистите, които също се включват активно в нея. Може би най-авторитетният
противник на замисляния референдум и на беззаконието, съпътстващо неговото организиране, е видният земеделски водач Димитър Драгиев, но гласът
му остава плах на фона на бруталната кампания, проведена в подкрепа на
действията на правителството и Народното събрание18.
Референдумът е проведен на 19 ноември 1922 г., като гласувалите положително за виновността на бившите министри от кабинетите на Гешов и
Данев са 647 313, а тези, гласували против – 223 58419. Въпреки агресивната
кампания преди вота и частичното му фалшифициране, земеделското управление не успява да достигне категоричен резултат. Друга от преследваните цели обаче е постигната: БЗНС е представен в обществото като народен
трибун, даващ възможността на народа пряко да упражнява власт. Някъде
дълбоко под политическата повърхност остава фактът, че референдумът не е
законен и че властта нарушава конституцията в интерес на популизма. Освен
това, резултатите от вота дават възможност политическата опозиция да бъде
разгромена и обезглавена, като нейните най-видни представители или са в
емиграция, или попадат в затвора. Така властта на земеделците е гарантирана
за дълъг период от време (поне управляващите смятат така) и се отваря пътят
за безпрепятственото провеждане на социалните експерименти, залегнали и в
идеологията на Александър Стамболийски. Но по една логика, която е трудно
обяснима, незаконността на референдума и неговите резултати дават допълнителен стимул на процесите на обединение на всички фактори, считащи, че
свалянето от власт на БЗНС по неконституционен път е единственият изход
за страната.

В. Мир, 4 ноември 1922 г. (V. Mir, 4 noemvri 1922 g.).
Петрова, Д. Самостоятелното управление на БЗНС, с. 312 (Petrova, D.
Samostoyatelnoto upravlenie na BZNS, s. 312).
18
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ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА:
ПРЕМЪЛЧАНИ ИСТИНИ.
ИЗТЕРЗАНАТА ЕВРОПА
Христо Милков
WORLD WAR II: CONSEALED TRUTHS.
TORMENTED EUROPE
Hristo Milkov
When the question it about the crimes of the winners of the World War II, only those
of the Red Army are mentioned. According to the most recent publications, there is one or
even two million German women raped by Soviet soldiers. Only in Berlin, where 5 million
Soviet soldiers are in quarters, their number is over then 110,000. According to the German researcher Professor Marianne Gebhart, nearly 900,000 Germans have been victims
of violence by soldiers of the Allied armies, including not only the Red Army, but also US,
French and British militaries.
What’s the real number of victims, however, we will never know, but also the truth
about the horrific extent of violence couldn’t be representated because the number of victims is not equal to the number of rapes. A characteristic feature of the Soviets is the brutal
group rapes, in which women or girls are violated by 5, 10 even – 45 soldiers. They usually
rape publicly, in the presence of the parents or relatives of the victim, a torture that lasts for
hours and nights. Only by official dates the Americans raped 190,000 German women, the
British – 45,000, the French - nearly the same number.
The idea of the Western democracies is imposed on us - first of all the United States
and the United Kingdom - are some kind of forces of good and righteousness in this world‘s
bloodiest conflict, they are human and humanistic, they don’t commit atrocities and are
guided by moral motivation. Is that really the case?
The Allied Air Forces bombard the homes of German cities such as Berlin, Würzburg,
Cologne, Hildesheim, Hamburg, and Nurnberg and so on with the purpose of terrorizing
the civilian German population and breaking its spirit. They also attack monuments of culture - palaces, castles, churches, cultural institutions, also hospitals and schools. All this
according to the international conventions is a war crime and a crime against humanity.
Victims of air raids become even three cities in neutral Switzerland. The Red Cross estimates that 300,000 – 400,000 civilians have been killed only in the Dresden slaughter. And
Dresden has no defense facilities, large factories, or air-defense. Taking advantage of the
absence of air-defense, the Allied bombers fly low and target the fleeing civilians and hospitals, brightly standing out with their large red crosses on the roofs.

242

Христо Милков

After the end of the war, German soldiers captured by the Allies were detained in
concentration camps where they were subjected to inhumane conditions, although Allied
war prisoners were well treated by the Germans. The main initiator of this is Dwight Eisenhower, who deliberately denounces the detainees as Disarmed Enemies in order not to be
bound by the Geneva Convention governing the treatment of prisoners of war and refuses
the Red Cross to gain access to them and provide them with food.
The camps are ordinary tents or barracks enclosed with barbed wire. The prisoners
do not have a washing area, and there is no place that can be used as a toilet. It is believed
that there are between 800,000 and 1 or 2 million German war prisoners in the British,
French and American camps, although some authors consider these data to be inflated.
Under the Yalta Arrangements, in May-June 1945, the Allies handed out to Stalin a million
Soviet war prisoners, officers and soldiers from general Vlassov’s army, Soviet citizens, and
other Russians who fought for Hitler.
The case of the Cossacks at Linz, Austria, is very well known, where some of them
commit suicide. Among the surrendered ones there are also Russians from the White army
who left Russia during the Civil War, who have nothing to do with Soviet citizenship or with
Collaboration. 4,000 Soviet dissidents from the United States have also been repatriated.
Some of them were shot by the NKVD (People‘s Commissariat for Internal Affairs) and
some were sent to GULAG camps.

Когато става въпрос за престъпленията на победителите във Втората
световна война, се посочват само тези на СССР. Да, през 1945 г. в германската столица и околностите са разквартирувани 5 милиона съветски войници.
Общият брой на сексуална злоупотреба е най-малко 2 милиона жени само
в Берлин. Според експерти, всяка жена е била изнасилена средно 12 пъти.
Възрастта на жертвите е от 8 до 90 години. Много от тях са били изнасилени
до смърт. Старателно се налага представата, че Западните демокрации – на
първо място САЩ и Великобритания, в този най-кървав конфликт в световен
мащаб са един вид силите на доброто и правдата, те са били човечни и хуманни, не са извършвали жестокости и са се ръководили от морални подбуди.
Така ли е обаче в действителност?
ВВС на Съюзниците бомбардират съвсем умишлено жилищни площи
на германски градове като Берлин, Вюрцбург, Кьолн, Хилдесхайм, Хамбург,
Нюрнберг и т.н. с цел тероризиране цивилното немското население и сломяване на духа му. Бомбардирани са освен това паметници на културата – дворци, замъци, църкви, културни учреждения, също болници и училища. Всичко това по международните конвенции представлява военно престъпление и
престъпление срещу човечеството. Жертва на въздушни атаки стават дори
три града на неутралната Швейцария. Червеният Кръст изчислява, че в дрезденското клане са избити 300 000 – 400 000 цивилни. А Дрезден няма нито
отбранителни съоръжения, големи фабрики и заводи или въздушна защита.
Възползвайки се от отсъствието на протвовъздушна отбрана, съюзническите
бомбардировачи летят ниско и се целят по бягащите цивилни и болниците,
ярко открояващи се с големи червени кръстове по покривите.
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След завземането на Ремагенския мост американската армия скоростно
издига 19 военнопленнически лагера около главата на моста, предназначени да държат един милион затворници. Лагерите бяха просто открити пространства, оградени с бодлива тел. Тези от долината на Рейн са разположени в
Ремаген, Бад Кройцнах, Андернах, Будерих, Рейнбах и Синциг. Германските
пленници се надяват на добро отношение от страна на американската армия,
но са горчиво разочаровани. Държани като добитък на открито, някои от тях
са бити и малтретирани. Никакви палатки или тоалетни. Лагерите се превръщат в огромни отходни места, в море от урина от единия до другия край. Те
трябва да спят в дупки, които копаят с голи ръце. В Бад Кройцнахския лагер
560 000 мъже са интернирани в пространство, в което биха могли да се настанят удобно 45 000. Лишени от достатъчно храна и вода, те са принудени
да ядат тревата под краката си и лагерът скоро започва да прилича на море
от кал. След като концентрационните лагери са открити, тяхното третиране
стана още по-лошо, тъй каато американската армия си изкарва гнева на безпомощните пленници.
„Много затворници и германски цивилни виждаха, как амеркиканските стражи изгаряха храната, мзета от цивилните жени. Един бив пленник
наскоро описа това: „Първо, жените от близкия град носеха храна в лагера.
Американските войници взимаха всичко от жените, натрупваха го на камари, заливаха го с газолин и го изгаряха.“ Според писателя Карл Фогел, който
беше германски лагерен командир, назначен от американците в лагер 8 в Гармиш-Партенкирхенр, лично Айзенхауер нареди храната да бъде унищожавана. Въпреки че пленниците получаваха само 800 на ден, американците унищожаваха храната пред лагерната порта.“1 „В петте лагера край Бретценхайм,
пленниците трябва да живеят само с 600 – 850 калории на ден и се опитват
да се нахранят с по няколко стръка треви. С подпухнали венци и опадащи
зъби, те умират с хиляди. През тези два и половина месеца, (април-май 1945)
когато лагерите бяха под американски контрол, общо 18 100 пленници умират
от недохранване, глад и слънчеви изгаряния. Това извънредно жестоко третиране в ръцете на американците довежда до смъртта на над 50 000 германски
военнопленници в лагерите в долината на Рейн само в месеците малко преди
и след като войната свършва. Със своя заповед на генерал Дуайт Айзенхауер
забрани на каквито и да било цивилни да носят храна на тези пленници, под
заплаха да бъдат разстреляни.
Охраната на тези пленници, броящи около 920 000, пада върху служащи
от 106 Американска пехотна дивизия. Ремагенският лагер, който е предназначен за 100 000 души, бързо надвишава двойно това число. Още в първия
следобед 35 000 пленници са преброени пред портата. На около 10 000 от тях
трябва да бъде оказана спешна медицинска помощ, която в повечето случаи
Bacque, J. Eisenhower’s Starvation Order. Bacque, J. Crimes and Mercies: The
Fate of German Civilians Under Allied Occupation, 1944 – 1950, 41–45, 94–95.
1
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изобщо липсва. Всички пътища, водещи до лагерите са изровени от стотиците камиони, натоварени с пленници… На април 1945, 1.3 милиона пленници са в американски ръце. В края на войната 1 056 482 германски пленници
бяха задържани в американските лагери в Европа, 692 895 бяха класфицирани
като военнопленици (POW – Prisonners Of War) и 365 587 като DEF (Disarmed
Enemy Forces) Разоръжени вражески сили. През май 1945 г. броят на пленниците, задържани в съюзнически лагери в Cеверна Европа е 5 235 700. Едва 44
години по-късно ужасната истина за жестокостите, извършени от съюзниците
във военнопленническите лагери стана известна на външния свят“.2
След края на войната немските войници, пленени от Съюзниците, биват затворени в концентрационни лагери, където са подложени на нечовешки
условия. Главен инициатор за това е Дуайт Айзенхауер, който умишлено обозначава задържаните като Разоръжени вражески сили, за да не бъде обвързан
от Женевската конвенция, която урежда третирането на военопленниците, и
отказва на Червения кръст да получи достъп до тях и да ги снабдява с храна.
Лагерите представляват обикновени палатки или бараки, оградени с бодлива тел. Затворниците не разполагат с места за миене, а и не достига място в
земята, което може да се използва за тоалетна. По думите на заключените,
лагерът Райнсберг не е „нищо друго, освен гигантска канализационна тръба,
където всеки може да се изхожда точно там, където стои.“ Отделни части от
лагера в Бад Кройцнах представляват „буквално море от урина“, в което войниците са принудени да спят, а тоалетната хартия се е превърнала в дефицит,
като задържаните вместо нея са принудени да ползват немски банкноти. Но
много по-ужасен е недостигът на храна. Дневната дажба поради огромния
прилив на затворници е един хляб на 25 човека. В Бад Кройцнах няма хляб
в продължение на 6 седмици, тъй че когато той се появява, настава смут. До
този момент ежедневният рацион се състои от „3 супени лъжици зеленчуци,
една лъжица риба, една-две сини сливи, лъжица сладко и четири-шест бисквити. В Бад Херсвелд задържаните получават дажба от 800 калории, докато
една пета от тях заприличват на скелети. За да допълнят оскъдната си храна,
затворниците започват да се хранят със всякакви ядливи треви, обичайно явление става супа от коприва и глухарче, приготвена на лагерен огън. Мнозина
копаят в земята за открият репи и ги изяждат сурови, което води до вълна от
дезинтерия. Липсват вода и елементарни хигиенни условия. „Ние пиехме от
собствената си урина, ужасна на вкус. Но какво трябваше да направим? Някои лежаха на земята и я облизваха, за да получат малко влага. Аз бях толкова
слаб, че можех да стоя само на колене, когато накрая ни дадоха да пием малко
вода. Мисля, че бих умрял без тази вода, а от Рейн ни делеше само бодливата
Starvation at Remagen. The terrible conditions at the Sinzing camp, 2012, https://
forum.axishistory.com.
Baxley, J. Were there any deaths from starvation among Germans after WW2 before
economics? 2016, https://www.quora.com.
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тел.“ В Бад-Кройцнах на 56 хиляди човека има само един водопроводен кран,
а в Бюдерих, пет водопроводни крана за 75 000 задържани се включват само
за един час всяка вечер. Когато питат американския комендант защо затворниците страдат при такива нечовешки условия, той отвърнал: „За да загубят
вкус към служене в армията веднъж и завинаги.“
Смята се, че в британските, френските и американските лагери умират
между 800 000 и 1 или 2 милиона немски военнопленници, макар някои автори да смятат тези цифри за завишени. Съгласно договореностите от Ялта,
през май-юни 1945 г. Съюзниците предават на Сталин един милион съветски
военопленници, съветски граждани, също и власовци и други руснаци, воювали на страната на Хитлер. Известен е примерът с казаците при Линц в Австрия, където една част от тях се самоубиват. Сред предадените има и руски
белоемигранти, напуснали Русия по време на Гражданската война, които нямат нищо общо със съветското гражданство или с колаборационизма. Репатрирани са и 4000 съветски дисиденти от Америка. Част от тях са разстреляни
от НКВД, а друга са изпратени в ГУЛАГ. Паралелно англичаните връщат на
партизаните на Йосип Броз Тито хърватски бежанци - военни – т.нар. „домобрани”, но както в случая с руснаците и много невинни цивилни - жени
и деца. Впоследствие мнозина от тях са избити в т.нар. Блайбургско клане и
хвърлени в масови гробове.
Противно на общоприетата представа, американците не остават по-назад от съветските войници в случаите на сексуално насилие в края на войната
и началото на окупацията на Германия - при превземането на Щутгарт те изнасилват немски жени в метрото на града. На тези събития е посветена книгата на немската историчка Мариане Гебхард „Когато войниците дойдоха“: „Тя
твърди, че до 1955 г., когато Германия отново придобива суверенитет, обект
на сексуални посегателства са станали около 190 хиляди германки, като преобладаващо те са извършвани преди и непосредствено след края на войната“.3
Авторката основно подкрепя своите твърдения със стотиците сведения, които събират баварските свещеници през лятото на 1945 г. Архиепископът на
Мюнхен помолил католическите свещенослужители да събират информацията за придвижването на съюзническите войски и преди няколко години
архиепископството публикувало извадки от своя архив. Например свещеник
Михаел Мерксмюлер от село Рамзау, разположено недалеч от Берхтесгаден,
на 20 юли 1945 г. е записал: „Изнасилени са осем девойки и жени, някои пред
очите на своите родители.“ Отец Андреас Вайнганд от малкото селце Хааг
на Ампер, разположено северно от мястото на сегашното мюнхенско летище,
записва на 25 юли 1945 г:“ Най-печалното нещо по време на придвижването
– три изнасилвания. Тяхна жертва станаха една омъжена жена, една самотна
Gebhart, M. When the Soldiers Came, http://library.flawlesslogic.com. Hall, A.
New book alleges Allied soldiers ‘raped one million Germans after the end of Second World
War’, 2015, http://www.dailymail.co.uk.
3

246

Христо Милков

и една девойка на 16,5 г. Тези изнасилвания бяха извършени от много пияни
американци.“ Отец Алоис Шимл от Моосбург записва на 1 август 1945 г.: „По
заповед на военните власти списък на обитателите с указване на тяхната възраст трябваше да бъде окачен на всеки дом. Не е трудно да се познае резултатът от тази заповед… 17 девойки и жени бяха откарани в болница – те бяха
изнасилени веднъж или няколко пъти.“4
Общата сума не е резултат от старателни изследвания в архивите на
страната, защото те липсват. Това е по-скоро екстраполация. Гебхардт изхожда
от статистиката, че онези 5% „деца на войната“, родени от неомъжени жени в
Западна Германия и в Западен Берлин през 1945 и близките няколко години, са
резултат от изнасилвания, защото след това ражданията от самотни жени рязко намаляват. Това са 1900 деца от американски бащи. Гебхардт приема също,
че средно на 100 случая на изнасилване се пада едно раждане. Така се получава числото 190 000, което е твърде хипотетично. Американският професор
по криминалистика Робърт Лили прави своя оценка, изучавайки случаите за
изнасилване, които са разследвани от американски военни съдии. Към ноември 1945 г. документирано са извършени 11 хиляди сериозни престъпления
от сексуален характер.5 Естествено, те са много повече защото, особено преди
края на войната, изобщо да не са регистрирани. Гебхардт в своето изследване нарушава една продължително време следвана традиция, която нарушава
„героичната“ представа за американските „освободители“: „прекалено дълго в историческите изследвания доминиращо положение заемаше идеята, че
е малко вероятно американски войници да извършват изнасилвания, защото
гладните немски жени сами искали да легнат с тях.“6 Според много изследвания изнасилванията са най-жестоки там където са най-големи културните
различия между окупаторите и гражданското население. Показателен е примерът с деянията, извършени в Бавария от войници от колониалните части на
френската армия. По думите на английската писателка Кристабел Биленберг,
живяла в село във Шварцвалд, „мароканците опустошиха цялата долина“. После те биват сменени от сахарци, които „пристигнаха в нощта, обкръжиха всеки дом и изнасилиха всички жени на възраст от 12 до 80 години.“ В Тюбинген
мароканските войскари изнасилват жени и девойки от 12 до 70 г.
Редникът от американски танков батальон Блейк Мариано несъмнено
бил смел и доблестен войник. Той се сражавал срещу германците в Африка,
Италия и Южна Франция. През март 1945 г. неговият танк пресича Рейн и започва да вилнее из Германия. По онова време 29-годишният Блейк вече почти
Каменарски, Г. Spiegel: Американски войници през 1945 г. са изнасилили
190 000 германки. (Kamenarski, G. Spiegel: Amerikanski voynitsi prez 1945 g. sa iznasilili 190 000 germanki. 2015). Изданието цитира нова книга, в която са събрани данни
от църковните архиви. 2015, https://www.blitz.bg.
5
Пак там.
6
Gebhart, M. When the Soldiers Came.
4
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3 години не се бил прибирал в родния си дом в щата Ню Мексико. В Британия
го чакала приятелката му. Впрочем, тази вечер американецът не мислел за
нея. Той решил да отпразнува превземането на селцето Лауф и заедно с още
един американски войник намерил склад с добър коняк. Натряскали се и решили да продължат веселбата.
В църквата на селото се укривали 17 жители – жени и деца. Блейк посочил с автомата си 20-годишната Елфрида, извел я на двора и я изнасилил.
Върнал се в църквата и избрал следващата немкиня. Когато се оказало, че
40-годишната Марта е в период на менструация, просто я застрелял. Жената
се мъчила дълги часове и умряла чак на другия ден. А храбрият американски войник, носител на демократичните „евроатлантически“ ценности, в това
време изнасилвал 54-годишната Бабет. Разказвайки този епизод, Мириам Гебхард констатира, че една от насажданите и любими на пропагандата картини за Втората световна война е следната: докато освобождавали Германия от
нацизма, британските и американски войски се държали напълно прилично
и достойно. А истината, която съобщава авторката, е доста по-различна: само
по официални цифри американците изнасилили 190 хиляди немкини, британците – 45 хиляди, французите – приблизително също толкова. Но трябва
да имаме предвид, че в такива случаи само малка част от изнасилените жени
съобщават за насилието. Това продължава и досега и по целия свят. Ето защо
изследването ѝ има своята актуалност и днес, когато започват кампании за защита на жената от домашното насилие и на работното място. Книгата „Когато дойдоха войниците“ предизвиква смут във Великобритания. Лондонският
„Дейли мейл“ мрачно констатира:
“Изглежда, трябва да преразгледаме нашата оценка за освобождаването
на Германия от съюзническите войски. И да променим радикално отношението си към онези, които смятаме за “нашето велико поколение”. На фона
на цифрите, изнесени от професор Гебхард, звучи като подигравка с правосъдието обстоятелството, че само 152 американски военослужещи са осъдени
за изнасилване в годините на Втората световна война. Но, както съобщава
британският учен Леон Радзинович, само 5% от жертвите съобщават за насилието върху тях. Тоест, на фона на 190 хиляди известни случая за изнасилени
немкини, можем да смятаме, че на съвестта на американската армия тежат
близо 20 пъти повече – около 4 милиона изнасилени немкини. Професор Гебхард пише: „Когато американските войници влизали в градовете и селата на
Третия райх, крещели на уплашените жени: – Ще те…! Под дулата на автоматите и пушките немкините нямали изход. Много случаи са толкова жестоки,
че дори днес Гебхард не се решава да пише за тях. Особено за изнасилванията
на деца. Например, една от жертвите била на 3 годинки. Американците се разделяли на групи и си разпределяли районите, за да грабят и мародерстват. В
една къща в предградие на Франкфурт през март 1945 нахлули шестима пияни
американци. Няколко часа те изнасилвали жената и 18-годишната ѝ дъщеря,
която крещяла: „Помощ!“. Но никой не се притекъл на помощ… Обикновено
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немкините разказвали за изнасилването на местните свещеници. Мириам Гебхард цитира бележка в дневника на пастор Михаел Мерксмюлер от Берхтесгаден: „Осем момиченца са изнасилени, някои пред очите на родителите им“.
Британците не изоставали от американците. На 16 април 1945 г. храбреците от Англия няколко часа изнасилвали три жителки на Нойщад. В селото
Ойле войниците замъкнали малко момиче в гората и, когато тя започнала да
вика, я застреляли. Началството гледало през пръсти на престъпленията на
своите подчинени. Военните съдилища обикновено били снизходителни към
подобни „нарушения“. Но какво ти съдилищата? Самият британски крал защитавал своите поданици. Един английски войник поради неопровержими
доказателства бил осъден на дълги години затвор за изнасилване на местна
жена в Германия. Но по заповед на монарха той бил освободен само след 2
години. Сега британските медии опитват да критикуват и опровергаят данните, изнесени в книгата на Мириам Гебхард. Дори обвиняват авторката в „антиамериканизъм“. Ала под натиска на данните „Дейли мейл“ е принуден да
признае, че „в края на войната на окупираните територии са вършени ужасни
неща“.
Но не само в Германия… Западните съюзници изнасилвали масово и
жените във Франция и Италия. През 2013 г. излезе сензационната книга „Какво правеха войниците: сексът и американските военни във Франция през Втората световна война“ на професор Мери Робъртс от университета в Уисконсин. В увода авторката отбелязва: „Моята книга опровергава вехтия мит за
доблестните американски войници, които се били държали добре. Истината е,
че те изнасилвали всяка жена, която забелязвали“.7 На войниците, които били
изпращани от САЩ в Европа, им били обещавани „еротични приключения“ –
и именно тази „специална мисия“ те изпълнявали с най-голямо старание. Покрай всичко друго, за американските негри и племената от бившите колонии
в Африка това „приключение“ било удобен повод да си „отмъстят“ на белите
за това, че ги отучили от човекоядството, построили им училища, пътища,
градове, и ги научили да използват изкопаемите си, които иначе щели да си
стоят в земята. И ето ги и мароканците, героичните носители на „свободата
и демокрацията“ от книгата на Алберто Моравия… Уйлям Лутър Пирс пише
в своята книга „Жените на Монте Касино“: „През май 1944 г. съюзниците,
носители на „демокрация и равенство“, най-после успели да превземат Монте
Касино в Централна Италия. Сред техните войски имало и марокански части.
Като войници мароканците били съвсем посредствени - но били ненадминати
в рязането на главите на пленниците и в изнасилването на жени. След края
на битката за Монте Касино мароканската дивизия – 12 хиляди разгорещени
африкански варвари, напуснала лагера си и войниците като марокански скакалци връхлетели планинските села в околностите на Монте Касино. Те изнаRoberts, M.-L. What Soldiers Do. Sex and the American GI in World War II
France,2013, http://press.uchicago.edu.
7
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силили всички жени и момиченца, които успели да намерят – около 3 хиляди,
на възраст между 11 до 86 години. Мароканците изклали 800 мъже, които
се опитвали да защитят жените си. Някои жени били изнасилени до такава
степен, че над 100 от тях умрели. Мароканските войници подбирали най-красивите девойки за групово изнасилване и пред всяка от тях се оформяла дълга
опашки от чернокожи изверги, които чакали своя ред – а в това време неколцина държали краката и ръцете на голата жертва, просната върху земята. Две
сестри – на 15 и 18 годни, били изнасилени от по над 200 мароканци всяка.
Едното момиче умряло, другата прекарала 53 години в психиатрична клиника. Мароканците изнасилвали и юношите“. Изследването на военните архиви
във Франция и САЩ, помага да се установи, че изнасилването на френските
жени бил основният метод на американските военни за „установяване на тяхната власт над французите“.8
А след като „очарованието от освободителите“ окончателно се разсеяло,
през 1951 г. ЦРУ използвало жителите на френското градче Понт-Сент-Еспри
за експеримент с масово разпръскване на ЛСД. В резултат петима французи
умрели, а другите 500 жители били обхванати от епидемия на масова лудост…
И когато днес африканци отново изнасилват европейските жени, ни остава само да си направим извода за т. нар. „мултикултурализъм“. А който не
може да си прави изводи от историята, е осъден да я изживее отново. Една
стара и вечно актуална истина.

8

Pierce. W. L. The Women of Monte Cassino. https://www.youtube.com.
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БЪЛГАРО-ТУРСКИТЕ ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ
ОТНОШЕНИЯ В РАЗГАРА НА СТУДЕНАТА ВОЙНА
1947 – 1951 г. И ИЗСЕЛНИЧЕСКИЯТ ВЪПРОС
ОТ 1950 – 1951 г.
Ямен Дубаз
BULGARIAN-TURKISH FOREIGN POLICY
RELATIONS AT THE PEAK OF THE COLD WAR
(1947-1951) AND THE EXPATRIATION ISSUE
OF 1950-1951
Yamen Dubaz
The Cold War is a term of opposition, expressing the state of political relations
between the victorious countries and their allies after the end of the Second World War. In
1947, with the signing of the peace agreement World War II ended. This, however, did not
make the world more peaceful. The Balkans fell into the inter-block opposition schemes.
They participated in them in a way that their policy was strictly in line with the interests of
the leading forces, which determined their post-war political orientation, their foreign policy acts, and the direction of the relations between the neighbouring countries in the region.
The Truman Doctrine and the Marshall Plan set the motion of the post-war political and
economic division of Europe. These events led to the establishment of the intergovernmental
military alliances NATO and the Warsaw Pact. Thus, in 1947, the foreign relations between
Bulgaria and Turkey began to strain. Turkey carried out demonstrative combat manoeuvres
in Thrace, violated the airspace of Bulgaria, initiated border conflicts, while the Turkish
press overflowed with anti-Bulgarian articles. These caused the Bulgarian-Turkish foreign
policy conflict to deteriorate even further. The signing of the peace treaty with Bulgaria
led to some progress. Especially, the dropping of the “Iron Curtain” on the Bulgarian and
Turkish borders made an even deeper furrow between the two neighbouring countries. In
this article, I will try to clarify how the Turkish minority fell under the clash of the Cold War
and how it became a serious problem in the relations between the two countries.

Студената война е термин, отразяващ състоянието на политическите
отношения между държавите победители и техните съюзници след края на
Втората световна война. Годината 1947 г. бележи подписването на мирните
договори – акт, който слага края на Втората световна война. Това обаче не пра-
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ви света по-мирен1. Балканските държави също попадат в схемата на междублоковото противопоставяне, те участват в него, като тяхната политика е съобразена с интересите на водещите сили, а това определя тяхното следвоенно
политическо ориентиране, външнополитическите им изяви, както и насоките
на междусъседските отношения в региона2.
Доктрината „Труман“ и планът „Маршал“ слагат началото на следвоенното политическо и икономическо разделение на Европа и света, откриват
пътя на редица събития, които довеждат до създаването на военнополитическите блокове – НАТО и Варшавския договор3.
В условията на това противопоставяне, от 1947 г. започват да се изострят и българо-турските външнополитически отношения. Турция извършва
демонстративни бойни маневри в Тракия, нарушава въздушното пространство на България, провокира гранични инциденти, а печатът ѝ се пълни с антибългарски материали4. През 1948 г. градусът на българо-турските външнополитически отношения се покачва от самолетните кризи – февруари и юни
1948 г., и ликвидирането на военните аташета в София и Анкара.
Най-съществен и остър проблем между двете страни се превръща изселването на български турци, започнало през 1946-1947 г., чиято кулминация
достига през 1950-1951 година, но спъвано, както от турска така и от българска страна 5.
Подписването на мирния договор с България, съветизирането на страната, предстоящата колективизация на селското стопанство, одържавяването
на турското учебно дело и засилената атеистична политика извършват прелом
в традиционния живот на мюсюлманското население, а спускането на „желязна завеса“ и по границите на България и Турция прокарва още по-дълбока
бразда между двата съседни народа6. Така турското малцинство – естествено
предмостие между двете страни и култури – отрано попада в епицентъра на
сблъсъка в годините на Студената война и се превръща в сериозен проблем на
двустранните отношения.
В декларацията на новото българско правителство, начело с министърпредседателя Георги Димитров, представена пред Великото народно събрание, се посочва, че то ще поддържа добросъседски отношения с Турция и ще
Анчев, Ст. Балканите – начин на употреба 1944-1955 г. Ч.2. В.Търново,
2007, с. 195 (Anchev, St. Balkanite - nachin na upotreba 1944-1955 g. Ch.2. V.Tarnovo,
2007, s. 195).
2
Пак там, с. 36.
3
Хаков, Дж. История на Турция през ХХ век. С., 2000, 209 (Hakov, Dzh. Istoriya
na Turtsiya prez ХХ vek. S., 2000, 209).
4
Огнянов, Л. Дипломацията на съвременна България. Шумен, 2006, 40
(Ognyanov, L. Diplomatsiyata na savremenna Balgariya. Shumen, 2006, s. 40).
5
Пак там, с. 40.
6
Стоянов, В. Българските турци след Втората световна война. – ИПр., 1998,
І, с. 95 (Stoyanov, V. Balgarskite turtsi sled Vtorata svetovna voyna. - IPr., 1998, І, s. 95).
1
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насърчава развитието на търговията между двете страни7. По същото време
централен в българо-турските отношения отново става изселническият въпрос. Той задълго е доминиращ негативен фактор в двустранните отношения8.
В отношенията на българското ръководство към мюсюлманското население
съществува определена двойственост. От една страна, на лице е стремеж към
демонстриране на правото за национално, етническо и верско „самоопределение“ на етно-религиозните групи. От друга страна обаче, българското правителство си дава ясно сметка за опасността от „турска националистическа
пропаганда“ и внедряването на „турски агенти“ сред мюсюлманското население в България. Противоречивите цели определят посочената двойственост и
колебанията на българската политика в следвоенните години9.
Главен обект в антибългарската пропаганда през 1947 г. става положението на българските граждани от турски произход10. В телеграма, изпратена
от турското генерално консулство в град Пловдив до турската легация в София и Министерството на външните работи на Турция от 31 януари 1947 г. се
посочва окаяното положение на турското и българомохамеданско население
в Старозагорска област11. То се свързва с предприетите мерки от страна на
отечественофронтовската власт към тях за това, че са дали своя вот за опозицията на изборите за Велико народно събрание, че са им отказани всякакъв
вид провизии. Генералното консулство твърди, че е предприело необходимите
стъпки в тази насока, като е проведен телефонен разговор с областния управител на Стара Загора, уговорена е и среща с него за отстраняване на нередностите, но поради увеличаването на подобен род сигнали за положението
на мюсюлманското население в България, същото консулство в Пловдив настоява с въпроса да се заеме и Министерството на външните работи на Турция. Турският външен министър Хасан Сака дава указание, в момент, когато
Тодоракова, М., К. Анчова. Из личният архив на Кимон Георгиев. Том 4, С.,
2011, с. 225 (Todorakova, M., K. Anchova. Iz lichniyat arhiv na Kimon Georgiev. Tom 4,
S., 2011, s. 225).
8
Баева, И., Е. Калинова. Следвоенното десетилетие на българската външна
политика 1944-1955 г. С., 2013, с. 204 (Baeva, I., E. Kalinova. Sledvoennoto desetiletie
na balgarskata vanshna politika 1944-1955 g. S., 2013, s. 204). .
9
Баев, Й., Н.Котев. Изселнически въпрос в българо-турските отношения
след Втората световна война. – Международни отношения, 1994, I, 18–19 (Baev, Y.,
N.Kotev. Izselnicheski vapros v balgaro-turskite otnosheniya sled Vtorata svetovna voyna.
- Mezhdunarodni otnosheniya, 1994, I, 18–19).
10
Тодорова, Р. Външна политика на Народна република България февруари
1947 до януари 1949г. – В: Международни отношения и въшна политика на Народна република България след Втората световна война. С., 1982, с. 39 (Todorova, R.
Vanshna politika na Narodna republika Balgariya fevruari 1947 do yanuari 1949g. - V:
Mezhdunarodni otnosheniya i vashna politika na Narodna republika Balgariya sled Vtorata
svetovna voyna. S., 1982, s. 39).
11
BCA, 030-010-00-00-243-646-13/2.
7
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липсва пълномощен министър на турската легация в София, да не се поставят
такива деликатни въпроси пред българското правителство12.
С подписването на мирния договор с България на 10 февруари 1947 г.
настъпва нов етап във външната политика на страната. На 11 февруари 1947 г.
Великобритания признава българското правителство, но отправя нота, с която
напомня за спазването на член 2 от договора за мир13. Отговорът на българското
правителство е даден с нота от 12 февруари 1947 г. В нея се изказва удовлетворение от дипломатическият акт на Великобритания и се заявява, че правителството на България ще изпълни задълженията си, предвидени от договора за мир14.
Признаването на българското правителство от Великобритания е посрещнато от една част на турската преса с дълбоко разочарование като акт
на „политическо отстъпление“, а мирният договор с България е определян за
недостатъчно тежък15.
На 21 февруари 1947 г. Великобритания изпраща до САЩ по един меморандум за Гърция и Турция, в които съобщава, че от 31 март 1947 г. прекратява помощта си за тези две държави. В меморандумът за Турция се изтъква
нейното значение за защита на Запада от съветската опасност и необходимостта да ѝ се окаже военна и икономическа помощ16. САЩ използват случая
да разширят своето влияние в тези две страни.
След официалният отказ на Великобритания да окаже помощ на Гърция и Турция турското правителство се обръща на 3 март 1947 г. с молба към
САЩ за финансова помощ, предвид опасността за Турция от страна на Съветския съюз17. На 12 март 1947 г. американският президент Х. Труман иска от
конгреса на САЩ да се отпуснат 400 млн. долара за оказване на военна помощ
на Гърция и Турция, намиращи се под непосредствена „комунистическа опасност“. Американският конгрес гласува исканата от президента сума, като тази
политика получава наименованието „доктрина Труман“.
Провъзгласяването на „доктрината Труман“ през март 1947 г. за оказване на икономическа и военна помощ за Турция и Гърция предизвиква сериозна загриженост сред управляващите среди в Съветския съюз и неговите
балкански съюзници. Както информира британският пълномощен министър в
София, речта на американският президент била посрещната с „раздразнение“
и безпокойство от българското правителство18.
BCA, 030-010-00-00-243-646-13/1.
Огнянов, Л. Дипломацията на съвременна България. Шумен, 2006, с. 35
(Ognyanov, L. Diplomatsiyata na savremenna Balgariya. Shumen, 2006, s. 35).
14
Пак там, с. 35.
15
Tanin, № 1265, 18 şubat 1947; Ulus, № 9194, 12 şubat 1947; Ulus, № 9209, 27 şubat 1947.
16
Хаков, Дж. История на Турция през ХХ век. С., 2000, 205–206 (Hakov, Dzh.
Istoriya na Turtsiya prez ХХ vek. S., 2000, 205–206).
17
Пак там, с. 206.
18
Баев, Й. Военнополитическите конфликти след Втората световна война
и България. С., 1995, с. 36 (Baev, Y. Voennopoliticheskite konflikti sled Vtorata svetovna
voyna i Balgariya. S., 1995, s. 36).
12
13
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През първите три месеца на 1947 г. във Великото национално събрание на Турция (ВНСТ) се разгарят остри дискусии относно положението на
балканските турци, намиращи се под „комунистически натиск“. Депутати от
опозиционната Демократическа партия поставят въпроса за положението на
балканските турци пред управляващата Народно-републиканска партия за
предприемането на мерки за облекчаване на натиска над „външните сънародници“, дори настояват за сключването на нови изселнически спогодби. Разработената програма по изселническия въпрос на Народно-републиканската
партия, която е приета на 31 май 1947 г., предвижда в рамките на няколко
десетилетия годишно да бъдат приемани по 25-30 хил. изселници, които да
бъдат настанени в Турция19. Така в двустранните отношения между двете съседни страни Турция поставя въпроса за положението на българските турци
и тяхното изселване.
За периода 1946-1948 г. в Турция се изселват общо 887 български граждани. Малкото число се дължи на факта, че изселването е свързано с получаването
на разрешение от Съюзната контролна комисия. В същото време през първите
месеци на 1947 г. се наблюдава повишаване на цифрата на опитите за нелегално
преминаване на българо-турската граница с цел изселване в Турция20.
През март 1947 г. Министерството на външните работи на България
свиква междуведомствена комисия, за да даде препоръки по въпроса за изселването. Направен е изводът, че изселването на турското население от България трябва да се насърчава и улеснява. Във връзка с това е изработена наредба, в която се посочва какво движимо имущество изселникът-турчин може
да вземе и списък на забранените за износ вещи21.
Наред с опитите за нелегално преминаване на българо-турската граница се увеличават и отправените колективни молби и искания на българските
турци за изселване в Турция, подадени в турските консулства в Пловдив, Варна и Бургас. Изпратена е дори и колективна молба-иск от жителите турци
на село Зетьово, област Бургас до президента на Турция Исмет Иньоню, да
съдейства и разреши тяхното изселване22. С нарастването на изселническата
Pınar, M. 1950-1951 Bulgaristan’dan Türkiye’ye göçler ve Demokrat parti’nin
göçmen politikası. – Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXX, 2014, №7, p. 65.
20
Баев, Й., Н.Котев. Изселнически въпрос в българо-турските отношения
след Втората световна война.– Международни отношения, 1994, I, с. 20 (Baev, Y., N.
Kotev. Izselnicheski vapros v balgaro-turskite otnosheniya sled Vtorata svetovna voyna.Mezhdunarodni otnosheniya, 1994, I, s. 20).
21
Тодорова, Р. Външна политика на Народна република България февруари
1947 до януари 1949г. – В: Международни отношения и въшна политика на Народна република България след Втората световна война. С., 1982, с. 40 (Todorova, R.
Vanshna politika na Narodna republika Balgariya fevruari 1947 do yanuari 1949g. - V:
Mezhdunarodni otnosheniya i vashna politika na Narodna republika Balgariya sled Vtorata
svetovna voyna. S., 1982, s. 40).
22
Şimşir, B. Bulgaristan türkleri. Birinci basım. Istanbul., 1986, p. 215.
19
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вълна сред българските турци, на 31 май 1947 г. ВНСТ приема законопроект,
с който изселването на балканските турци в Турция се отлага занапред, даването на свободни изселнически визи на желаещите да се изселят от Балканите
турци, които имат свои роднини в Турция и могат да поемат тяхната издръжка
за определен период от време и предприемането на спешни мерки за едно
предстоящо изселване23.
Въпреки демонстрираните чувства към „потиснатите братя-турци“ в
Меджлиса и турската преса, управляващите в Анкара си дават ясно сметка, че
не могат да поемат по икономически съображения една голяма изселническа
вълна насочена към Турция, настоявайки изселването да бъде отложено до
настъпването на благоприятно време, но не желаят да приключат и с изселническия въпрос, стимулирайки неговото раздвижване24.
Българската държавна власт няма ясно установена позиция по този въпрос, но по принцип защитава тезата, че на всички български граждани са
им предоставени еднакви права. Това умело е използвано от турските власти
за раздвижването на изселническия въпрос. На провелата се среща от април
1947 г. между областния управител на Стара Загора и турския генерален консул от Пловдив Али Малкоч, е изтъкнато: „Аз съветвам нашите поданици да
не се изселват, тъй като предполагам, че ще има някоя нова конвенция между
България и Турция, която ще уреди тяхното положение, все пак, обаче, някои
било поради това, че имат близки или роднини желаят да се изселят“25. Изразеното становище отговаря отчасти на истината, тъй като турската страна,
освен политическата агитация полага и дипломатически усилия за улесняване
на „изселническия“ процес.
По повод на засилените спекулации по изселническия въпрос, свързани
с пропагандното исканe на Турция да се завърне тюркоезичното население
в „майката родина“ през 1947 г. българското правителство предлага „с или
без изселване“ да се сложи край на изселническия въпрос. С нота от 12 май
1947 г. Турция остро протестира, обвинявайки България в нарушение на свободното изселване и на Конвенцията от 1925 г., подписана между двете страни26. Тези събития ставта в момент, в който в София все още не е назначен
пълномощен министър на Турция. На 7 август 1947 г. извънредният пратеник
и пълномощен министър Шефкати Истиниели връчва акредитивните си писма на временния председател на Великото народно събрание Васил Коларов27.
Ibidem, р. 216.
Ibidem, р. 217.
25
Баев, Й., Н. Котев. Изселнически въпрос в българо-турските отношения
след Втората световна война.– Международни отношения, 1994, I, с. 20 (Baev, Y., N.
Kotev. Izselnicheski vapros v balgaro-turskite otnosheniya sled Vtorata svetovna voyna.Mezhdunarodni otnosheniya, 1994, I, s. 20).
26
Божков, В. Заплахата остава. С., 2001, 49–50 (Bozhkov, V. Zaplahata ostava.
S., 2001, 49–50).
27
Работническо дело, бр. 182, 8 август 1947 (Rabotnichesko delo, br. 182, 8 avgust 1947).
23
24
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Сключеното на 12 юли 1947 г. американо-турско споразумение за отпускането на военна помощ за Турция по доктрина „Труман“ в размер на
100 млн. долара и прехвърлянето на значителен брой войски в Тракия към
българската и гръцка граница през август 1947 г. не остават извън погледа
на българските власти. През септември 1947 г. в турския парламент се провеждат разисквания за положението на турското малцинство в Югославия,
Гърция и България, на които много се говори за „подтиснатите братя турци“
и за „неблагоприятната атмосфера за всички турци извън пределите на Турция“. Въпреки общия тон на разискванията, турският министър на външните
работи Хасан Сака е принуден, макар и неохотно, да признае за положение
на турците в България следното: „Известно е, че в България има едно турско малцинство, от около 700 хиляди души. Това малцинство е подложено
на общите условия, съществуващи в тази страна. Общо взето положението
на турското малцинство там е съобразено с договорните постановления. Не
мога да поддържам, че понастоящем картината в България е по-лоша от тази,
която представляваше положението на турското малцинството по времето на
правителствата от преди Втората световна война“28.
Към края на 1947 г. зачестяват случаите на престрелки и нарушаване
на българския граничен суверенитет. На 11 октомври 1947 г. турски самолет
накърнява българското въздушно пространство в района на Малко Търново29.
Месец по-късно, на 15 и 16 ноември 1947 г. е предизвикан инцидент на българо-турската граница при Свиленград30.
През ноември 1947 г. парламентарната комисия по външните работи
взима решение за създаване на постоянна комисия, която да предостави на
правителството конкретни предложения, свързани с българо-турските отношения, изселническия въпрос и възникналата идея за преместването на компактни маси от български мюсюлмани от югоизточната граница в други райони на страната31. С поверителна заповед на министъра на вътрешните работи
Тодорова, Р. Външна политика на Народна република България февруари
1947 до януари 1949 г. – В: Международни отношения и въшна политика на Народна република България след Втората световна война. С., 1982, 39–40 (Todorova, R.
Vanshna politika na Narodna republika Balgariya fevruari 1947 do yanuari 1949g. - V:
Mezhdunarodni otnosheniya i vashna politika na Narodna republika Balgariya sled Vtorata
svetovna voyna. S., 1982, 39–40).
29
Стоянов, В. Българските турци след Втората световна война. – ИПр., 1998, І,
с. 100 (Stoyanov, V. Balgarskite turtsi sled Vtorata svetovna voyna. - IPr., 1998, І, s. 100).
30
Работническо дело, бр. 272, 21 ноември 1947; бр. 275, 25 ноември 1947
(Rabotnichesko delo, br. 272, 21 noemvri 1947; br. 275, 25 noemvri 1947).
31
Баев, Й., Н. Котев. Изселнически въпрос в българо-турските отношения
след Втората световна война. – Международни отношения, 1994, I, 20–21 (Baev,
Y., N. Kotev. Izselnicheski vapros v balgaro-turskite otnosheniya sled Vtorata svetovna
voyna.- Mezhdunarodni otnosheniya, 1994, I, 20–21).
28
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е създадена специална комисия, която да проучва селищата, където да бъдат
преселени българите мюсюлмани от граничните райони32.
На 4 януари 1948 г. министър-председателят Георги Димитров дава
красноречив израз на опасенията, породени от вътрешните и външни фактори
и на мерките, които Комунистическата партия смята да приложи за решаването на проблема. На пленум на ЦК на БРП (к.) той припомня: „трябва да ви
кажа, нека си остане между нас, че има един голям въпрос, който не от вчера
съществува. Той е, че по нашата южна граница имаме всъщност небългарско
население, което представлява постоянна язва за нашата страна“33. Според Г.
Димитров задачата е „да го махнем от там и го заселим на друго място, а там
да заселим наше, собствено българско население“. Той изразява тревога, че
във важни региони като Шуменски, Разградски и други места има компактно
турско население, а „при нашия режим, който даде пълна свобода на малцинствените групи, започват да вдигат глава мюфтиите, турските агенти; младежта започва да проявява турски национализъм, обръща очи към Цариград и
Анкара. Този проблем трябва да се разреши през 1948 г. От тази гледна точка Националният комитет на Отечествения фронт ще трябва да има комисия
от деятели по малцинствата, което ще ни помогне да проведем тази сложна
операция“34. Моделът, който Г. Димитров предлага, съвсем не е специфично
български или присъщ само на комунистическия режим, но поръчката му за
въпросът да се реши през 1948 г. не се осъществява, поради конфликта Сталин – Тито.
През 1948 г. влиянието на Студената война върху българо-турските
отношения се увеличава. В доклад на заместник министъра на вътрешните
работи Руси Христозов от 24 януари 1948 г. относно чуждите консулства в
България се посочва зловредното влияние на турските консулства във Варна,
Бургас и Пловдив, които се явяват проводници на пропаганда сред турското
малцинство в България и развиват разузнавателна дейност, създавайки сериозни неприятности на страната35. Според доклада на Р. Христозов, интересите на НР България налагат закриването на първо място на турското консулство във Варна, а на второ място на консулството в Пловдив. Закриването на
Варненското консулство е наложително и във връзка с търговския обмен на
Груев, М. Между петолъчката и полумесеца. Българските мюсюлмани и политическият режим ( 1944-1959 г.). С., 2003, с. 85 (Gruev, M. Mezhdu petolachkata i
polumesetsa. Balgarskite myusyulmani i politicheskiyat rezhim ( 1944-1959 g.). S., 2003, s. 85).
33
ЦДА, ф.1Б, оп. 5, а.е. 18, л. 22; Виж още и: Трифонов, С. Строго поверително! – Поглед, бр. 16, 22 април 1991; Баева, И., Е. Калинова. Възродителен процес.
Българската държава и българските турци. Т. 1. С., 2009, с. 15; Груев, М. Между петолъчката и полумесеца, с. 85 (Trifonov, S. Strogo poveritelno! - Pogled, br. 16, 22 april
1991; Baeva, I., E. Kalinova. Vazroditelen protses. Balgarskata darzhava i balgarskite
turtsi. T. 1. S., 2009, s. 15; Gruev, M. Mezhdu petolachkata i polumesetsa, s. 85).
34
Пак там, с. 22.
35
ЦДА, ф.1Б, оп. 6, а.е. 422, л. 2–3.
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България със СССР, който се извършва главно от варненското пристанище и
зловредното му влияние върху многобройното турско население в Делиормана36. Дейността на консулството в Пловдив е насочена в разузнаването на
българската южна граница – района на Родопите.
На 9 февруари 1948 г. два турски едноместни военни самолета „Спитфайер“ навлизат на 65 км. дълбочина във въздушното пространство на България. Българската въздушна отбрана ги принуждава да кацнат близо до град
Созопол, но при кацането те претърпяват авария, като единият пилот загива,
а другият е заловен37. Напрежението между двете страни достига критичната
си точка. Българското правителство решава да създаде Анкета по падането на
двата турски самолета в Созопол и взема решение, в знак за поддържане на
добросъседски отношения да предаде на турските власти оцелелия турски пилот, тялото на загиналия и двата свалени самолета. Този инцидент е особено
показателен за духа на провежданата от турска страна курс. Той се възприема
като предизвикателство, след като през януари 1948 г. българското правителство, желаещо да бъде избегнато влошаването на двустранните отношения,
прави предложение на турското да бъде създадена смесена комисия, която
да разгледа взаимните оплаквания и да постигне съглашение38. Българското
предложение остава без отговор.
Проявите от турска страна на незаинтересованост към българските
предложения задълбочават впечатлението за преднамереност на граничните
нарушения. За това говорят и други действия, водещи до нарушаването на
дипломатическите връзки. На 13 март 1948 г. българските власти настояват за
отзоваване на турския военен аташе и на неговия адютант, поради обвинения
в шпионаж. От Анкара отговарят със закриването на този дипломатически
пост и прогонват българския военен аташе39. Същевременно в турските медии
и преса продължават ожесточената антибългарска пропаганда, позовавайки
се на неверни данни на бегълци, пристигнали от България, което довежда до
бурни протести и опровержение от българска страна40.
Директивата на Г. Димитров за преселване на мюсюлманското население от южната граница започва да се изпълнява през същата 1948 г. На 30
март 1948 г. със специално свое постановление Министерският съвет създава Централна комисия по изселванията под ръководството на министъра на
Пак там, л. 3.
Работническо дело, бр. 34, 12 февруари 1948; бр. 42, 21 февруари 1948
(Rabotnichesko delo, br. 34, 12 fevruari 1948; br. 42, 21 fevruari 1948).
38
Григорова, Ж. Балканската политика на социалистическа България 19441970 г. С., 1985, 358–359 (Grigorova, Zh. Balkanskata politika na sotsialisticheska
Balgariya 1944-1970 g. S., 1985, 358–359).
39
Работническо дело, бр. 81, 7 април 1948; бр. 82, 8 април 1948; бр. 83, 9 април
1948 (Rabotnichesko delo, br. 81, 7 april 1948; br. 82, 8 april 1948; br. 83, 9 april 1948).
40
Стоянов, В. Българските турци след Втората световна война. – ИПр.,1998, І,
с. 100 (Stoyanov, V. Balgarskite turtsi sled Vtorata svetovna voyna. – IPr.,1998, І, s. 100).
36
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вътрешните работи Антон Югов41. Комисията изработва триетапен план за
изселване на мюсюлманското население по южната граница. При първия етап
се предвижда да бъдат преселени в Северна България близките и ятаците на
дезертьорите, намиращи се по различни причини в нелегалност. През втория
етап се предвижда преселване на политически неблагонадеждните и опасни
за властта лица от цялата гранична зона, а при третия етап – цялото население
от еднокилометровата ивица по южната граница. През юли 1948 г. Политбюро на ЦК на БКП приема специално решение в този дух, в което се предвижда
и ускорено прочистване на граничните райони от „неблагонадеждни елементи и на първо място от семействата на забягналите в Гърция и Турция лица“42.
До август 1948 г. във вътрешността на страната са разселени принудително
415 семейства или общо 2309 души от района на Родопите.
На 18 май 1948 г. турската легация в София връчва нота и заявява под
предлог, че българските органи допускат неприемливи действия към турските
консулства и счита по-нататъшното съществуване на консулствата за безполезно43. Макар че връчената нота има пропаганден характер, тя е свидетелство за изостряне на българо-турските отношения. Търговските отношения
между двете страни се запазват, но след 1947 г. стокообменът по стойност
значително намалява. Курсът на турското правителство за тясно обвързване
със САЩ се затвърждава с включването на страната в списъка за получаване
на икономическа помощ по план „Маршал“.
През юни 1948 г. българо-турските отношения достигат до критична
точка. На 21 юни 1948 г. група шпиони-контрабандисти преминават българотурската граница южно от село Шарково (Ямболско) и достигат до село Калкан Сюит (Одринско), където групата има предварително уговорена среща
с представител на турската власт. Възникват недоразумения и в резултат на
това загиват двама души, а контрабандистите забягват на българска територия, където са заловени. Инцидентът с контрабандистите прераства в поредната гранична провокация, а турското правителство отправя нота и обвинява
българското правителство за покровителството на контрабандисти44. Седмица
по-късно, на 30 юни 1948 г. група бивши офицери, начело със Страшимир
Михалакев, летец и бивш военен аташе на България в Букурещ, отвличат български самолет „Юнкерс-52“ на редовната гражданска линия София-ВарнаГруев, М. Между петолъчката и полумесеца, 85–86 (Gruev, M. Mezhdu
petolachkata i polumesetsa, 85–86).
42
ЦДА, ф.1Б, оп. 6, а.е. 520, л. 3, 11; Виж още и: Баева, И., Е. Калинова. Възродителен процес, с. 15; Груев, М. Между петолъчката и полумесеца, с. 88 (Baeva,
I., E. Kalinova. Vazroditelen protses, s. 15; Gruev, M. Mezhdu petolachkata i polumesetsa,
s. 88); Şimşir, В. Bulgaristan türkleri, p. 23.
43
Григорова, Ж. Балканската политика на социалистическа България, с. 359
(Grigorova, Zh. Balkanskata politika na sotsialisticheska Balgariya, s. 359).
44
Akşam, № 10664, 22 haziran 1948; Yeni Sabah, № 3356, 22 haziran 1948; Работническо дело, бр. 146, 23 юни 1948 (Rabotnichesko delo, br. 146, 23 yuni 1948).
41

260

Ямен Дубаз

Бургас-София и го насочват в посока Турция45. Някъде над Ямбол се чува
пукот, но това не е шум от мотора, както се възприема в първия момент от
екипажа. Това са пистолетни изстрели – Михалакев и компания са започнали
насилствено овладяване на самолета. Първи е прострелян радиста Недялко
Недялков, след това директора на Дирекция въздушни съобщения и пилот Борис Ганев. Ранени са пилота Любен Шороплев и техника Панайот Мазнев46.
Михалакев извлича от седалката вече безжизнения Ганев и сядайки на неговото място, поема курс към Турция. На летището в Истанбул бърза да се предаде
на властите. На 1 юли 1948 г. Министерството на външните работи на НР
България връчва нота на турската легация в София с настояване за незабавно
връщане на самолета, екипажа, оцелелите и загиналите, както и предаване на
бандата, извършила отвличането на самолета47. Няколко дена по-късно, на 16
юли 1948 г., турската страна предава в района на Свиленград тленните останки на починалите полковник (посмъртно генерал-майор) Борис Ганев и поручик Недялко Недялков. От Свиленград до София на всяка гара вагонът с тленните останки е обсипван с цветя, звучат траурни слова48. На 8 август 1948 г.
турските власти предават в района на Свиленград пътниците на отвлечения
от бандата на Михалакев самолет, самолета и оцелелите членове на екипажа,
но предоставят на Михалакев и съучастниците му политическо убежище49.
През 1948-1949 г. изселнически настроения обхващат все по-широки
слоеве на турското население в България, но българското ръководство не изглежда готово да позволи масово изселване. До края на юли 1949 г. то се опитва да тушира изселническите настроения, включително, като преследва и
наказва подбудителите им50.
На 10 февруари 1949 г. в Анкара пристига новоназначеният извънреден
пратеник и пълномощен министър на България в Турция Йордан Чобанов,
който поема българската дипломатическа мисия51. На 24 февруари 1949 г. НС
приема законопроект за вероизповеданията, който предвижда по-голяма намеса на държавата в делата на църквата и другите вероизповедания. Това гарантира засилващата се държавна намеса в почти всички области на живота52.
Василев, Д. Самолети под прицел. Б., 1993, с. 7 (Vasilev, D. Samoleti pod
pritsel. B., 1993, s. 7).
46
Пак там, 7–8.
47
ЦДА, ф.1Б, оп. 6, а.е. 512, л. 1.
48
Василев, Д. Самолети под прицел, с. 8; Работническо дело, бр. 167, 17 юли
1948 (Vasilev, D. Samoleti pod pritsel, s. 8; Rabotnichesko delo, br. 167, 17 yuli 1948).
49
Работническо дело, бр. 186, 8 август 1948 (Rabotnichesko delo, br. 186, 8
avgust 1948).
50
Баева, И., Е. Калинова. Възродителен процес, с. 16 (Baeva, I., E. Kalinova.
Vazroditelen protses, s. 16).
51
Работническо дело, бр. 33, 11 февруари 1949 (Rabotnichesko delo, br. 33, 11
fevruari 1949).
52
Стоянов, В. Българските турци след Втората световна война. – ИПр.,1998, І,
с. 102 (Stoyanov, V. Balgarskite turtsi sled Vtorata svetovna voyna. - IPr.,1998, І, s. 102).
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През април 1949 г. МВР сигнализира за зачестилите бягства на турци
през границата с помощта на местното население. По този повод Добри Терпешев предлага да бъдат изселени от граничните райони турското и българо-мохамеданско население, както и реакционните елементи сред българското
население в Северна България53. ПБ на ЦК на БКП взема следните решения:
да се изключат от комунистическата партия всички партийни членове, които
масово са агитирали сред мюсюлманското население за изселване в Турция; да
се състави списък на лицата, които са оглавили акцията за изселване и същите
най-напред да бъдат изселени в Турция; да се забрани продажбата на турски
имоти на частни лица; да се състави специална комисия към Министерски съвет, на която да се възложи изработването на цялостен план за изселването на
желаещите турци към Турция и преселването на тяхно място на българско население от другите краища на България54. Два месеца по-късно става пределно
ясно, че решаването на турския въпрос повече не може да се отлага. ПБ на ЦК
на БКП взема решение от 21 юни 1949 г. и възлага на А. Югов в срок от един
месец да разработи мероприятия за изселването от граничните райони на мюсюлманското население и реакционните елементи от българското население
във вътрешността на страната, което да стане на етапи55. Трудностите по адаптиране към новите социално-политически промени, въздействието на Анкарската пропаганда, слухът, че граничната зона можела да се превърне в театър
на военни действия, след основаването на НАТО от 4 април 1949 г., примерът
с изселването на българските евреи в Израел, всичко това провокира стремежа
на турците да се изселят. Нов подтик в това отношение дава и смъртта на Г.
Димитров, като през първата половина на юли 1949 г. нарастват подадените
молби за изселване към Турция на мюсюлманското население в Родопите56.
Особената важност на въпроса за изселването и плътната обвързаност
със СССР изискват „сверяването на часовника“ с Кремъл. То става при посещението на българската партийна делегация при Сталин на 29 юли 1949 г.
Съветският ръководител е категоричен, че „ние трябва да се освободим от турците, те трябва да бъдат изселени“57. Този „съвет“ разсейва и последните колебания на българското ръководство и на 18 август 1949 г. Политбюро на ЦК
на БКП заема категорична позиция: „на турското население от пограничните
околии и вътрешността на страната желаещо да се изсели да не се правят никакви спънки от органите на властта, докато обаче желаещите да се изселят
са на българска територия трябва да спазват българските закони, а ако Турция
откаже да ги приеме до края на годината, те да бъдат заселени в северните
ЦДА, ф.1Б, оп. 64, а.е. 40, л. 1.
Пак там, л. 3.
55
ЦДА, ф.1Б, оп. 64, а.е. 47-48, л. 1.
56
ЦДА, ф.1Б, оп. 6, а.е. 637, л. 17–26.
57
Аврамова, Е. България в секретния архив на Сталин. С., 2005, с. 279
(Avramova, E. Balgariya v sekretniya arhiv na Stalin. S., 2005, s. 279).
53
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райони на страната; а на тяхно място да се засели българско население, което
ще брани границата“58.
Същевременно през лятото на 1949 г. турската легация в София предприема няколкократни постъпки да се разреши на изселническите семейства
да изнасят безпрепятствено цялото си движимо имущество и за премахване
на въведените ограничения. На 5 август 1949 г. лично турският посланик Истиниели протестира в Министерството на външните работи, че изселниците пристигали в Турция „голи и боси“ и отправя молба да им се разреши да
вземат това, което е предвидено в конвенцията59. Българските власти издават
изселнически паспорти на всички желаещи, а промяната в позицията им предизвиква ответна реакция на Турция, опасяваща се от масов приток на изселници. Турският пълномощен министър в София прекратява призивите пред
българското Министерство на външните работи да се разреши свободното
изселване и вече твърди, че Турция не желае изселването на всички турци, а
само равнопоставеното им третиране в България60.
Решението на ПБ на ЦК на БКП от август 1949 г. по изселническия въпрос е взето по-малко от месец, след като Васил Коларов оглавява държавната
власт, а цялата акция по изселването се провежда по времето на Вълко Червенков. Още през втората половина на 1949 г. нараства броят на подадените
молби за изселническа виза61.
През септември 1949 г. България и Турция се обвиняват взаимно в накърняване на дипломатическия суверенитет, поради нападение над българското консулство в Истанбул и бомбения атентат над турското посолство в
Пловдив62. В своя реч, произнесена на 1 ноември 1949 г. при откриването на
поредната сесия на ВНСТ турският президент Исмет Иньоню посочва: „с
България изпитваме мъчнотии даже да съгласуваме нашите отношения с найстриктните норми на международното право…“63.
В края на декември 1949 г. на Министерството на външните работи е
възложено да направи официални постъпки пред Турция за приемане на български турци от южните райони, желаещи да се изселят. Настъпва изселническа еуфория, поощрявана от властите, но ограничавана от турска страна64.
ЦДА, ф.1Б, оп. 6, а.е. 653, л. 4–5.
Тодорова, Р. Българо-турските отношения след Втората световна война( 40те – 60-те години). – ИПр., 1994/1995, V, с. 37 (Todorova, R. Balgaro-turskite otnosheniya
sled Vtorata svetovna voyna( 40-te - 60-te godini). - IPr., 1994/1995, V, s. 37).
60
Пак там.
61
Стоянов, В. Българските турци след Втората световна война. – ИПр.,1998, І,
с. 103 (Stoyanov, V. Balgarskite turtsi sled Vtorata svetovna voyna. - IPr.,1998, І, s. 103).
62
Земеделско знаме, бр. 928, 8 септември 1949; Работническо дело, бр. 39, 8
февруари 1950 (Zemedelsko zname, br. 928, 8 septemvri 1949; Rabotnichesko delo, br. 39,
8 fevruari 1950).
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TBMM Tutanak Dergisi, B:1, T: 01.11.1949, C:21, O:1, 8.
64
Баева, И., Е. Калинова. Възродителен процес, с. 16 (Baeva, I., E. Kalinova.
Vazroditelen protses, s. 16).
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През първата половина на 1950 г. българо-турските отношения остават
напрегнати. На 13 март 1950 г. българското правителство връчва нота на турската легация в София, в която подчертава за произнесените присъди на лицата, извършили бомбеният атентат пред турското консулство в Пловдив и отправя протест срещу ненаказаността на лицата, извършили нападението над
българското посолство в Истанбул65. На 14 май 1950 г. в Турция се провеждат избори за ВНСТ, спечелени от Демократическата партия, която приема
курс за интегрирането на Турция към НАТО66. През юни в опит за нелегално
преминаване на българо-турската граница от трима души възниква поредната гранична провокация, в резултат на която пада убит дописник на вестник
„Джумхуриет“, а другите двама успяват да се доберат на турската територия67.
На 25 юни 1950 г. избухва Корейската война, а месец по-късно, на 26
юли 1950 г. Турция решава да се намеси във войната на страната на САЩ и
организираната коалиция и изпраща една войскова част срещу инвазията на
севернокорейския комунистически режим68.
Премахването на изкуствените пречки за изселване от страна на българското правителство увеличава броят на емигриращите турци от 860 души
през януари 1950 г. на 7000 през август 1950 г. Същевременно се увеличава и
издаването на свободни изселнически визи за семейства от турските консулства в България, като за първата половина на 1950 г. от 370 те нарастват на
1518, което довежда до огромно струпване на изселници пред консулствата в
Пловдив, Варна и Бургас69.
В началото на август 1950 г. българската страна официално протестира
срещу бавното уреждане на формалностите. На 10 август 1950 г. правителството връчва нота на турската легация в София, като напомня, че последната е
подтикнала и насърчавала изселването; тя предупреждава, че скоро ще завърши
издаването на паспорти на около 250 000 български турци, пожелали да се изселят и призовава Анкара да изпълни задължението си по конвенцията от 1925 г.
и да приеме тези изселници70. В турската историография се изтъква становището за тази нота, че е подбудена от желанието на Турция за участие в избухналата
Корейска война; поставянето на страната в затруднено икономическо положение, породено от приемането на изселници и внедряването на лица, носители
на комунистическа пропаганда и „зараза“, които ще предизвикат безредици71.
Работническо дело, бр. 73, 14 март 1950 (Rabotnichesko delo, br. 73, 14 mart 1950).
Pınar, M. 1950-1951 Bulgaristan’dan Türkiye’ye göçler ve Demokrat parti’nin
göçmen politikası. – Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXX, 2014, №7, p. 66.
67
Работническо дело, бр. 166, 15 юни 1950; Земеделско знаме, бр. 1173, 17 юни 1950.
68
Şimşir, В. Bulgaristan türkleri, p. 223.
69
Ibidem, р. 218.
70
Земеделско знаме, бр. 1220, 11 август 1950; Работническо дело, бр. 223, 11 август
1950 (Zemedelsko zname, br. 1220, 11 avgust 1950; Rabotnichesko delo, br. 223, 11 avgust 1950).
71
Sander, O. Balkan gelişmeleri ve Türkiye 1945-1965. Ankara., 1969, p. 70 ;
Tuğlacı, P. Bulgaristan ve türk-bulgar ilişkileri. Istanbul., 1984, р.134–135; Şimşir, В.
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Правителството на Демократическата партия отпуска спешно една сума
за ремонтиране на предварително построените за приемане на изселници жилища в Текирдаг и истанбулските квартали Тузла и Сиркеджи72. Според турския пълномощен министър Ш. Истиниели „в България има не 250 000 турци,
а над 600 000 и изселването за турското малцинство от страната е уредено с
конвенцията от 1925 г., като настоява за категоричното и задължително спазване от двете страни“73.
В последвалата размяна на дипломатически ноти, пълни с обвинения,
Анкара протестира срещу „масовото депортиране“ на българските турци, което според нея било потъпкване на човешки права. Тя също нарушава конвенцията от 1925 г., като изисква декларации за политическите убеждения на изселниците, наличието на роднини в Турция, които да поемат тяхната издръжка за определено време и дори се опитва да интернационализира проблема,
отнасяйки го до ООН74. На 22 септември 1950 г. българското правителство
връчва втора нота на турската легация в София и настоява за приемането на
250 000 изселници в рамките на три месеца75.
На 7 октомври 1950 г. Турция затваря българо-турската граница. Формалният повод е преминалите на турска територия без редовни документи
лица от цигански произход, като настоява българската страна да ги приеме
обратно. Според информация на министъра на вътрешните работи на Турция
Р. Насухиоглу, от 1146 цигани, намиращи се на турска територия, се установило, че само 260 от тях са мюсюлмани и те са насочени към вътрешността на
Турция, а останалите са задържани в помещения на ж.п. гарата на одринския
квартал Караагач76.
Затварянето на българо-турската граница довежда до кулминацията на
изостреност в българо-турските отношения. На 12 октомври 1950 г. българското правителство отправя протестна нота относно спазването на конвенцията от 1925 г. по изселническия въпрос, както и затварянето на границата. Чрез
своя посланик в Москва Стела Благоева правителството на България търси
съвет от министерство външните работи на СССР77. На състоялата се на 23 октомври 1950 г. среща между нея и заместник министъра на външните работи
А. Лаврентиев С. Благоева подчертава отсъствието на съобщения в съветския
печат за затварянето на границата от турското правителство, като това е убягBulgaristan türkleri, p. 223 ; Erendil, M. Tarihte türk-bulgar ilişkileri.Ankarа, 1976, p.
107–108.
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Pınar, M. 1950-1951 Bulgaristan’dan Türkiye’ye göçler ve Demokrat parti’nin
göçmen politikası. – Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXX, 2014, №7, p. 69.
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Ibidem, р. 68.
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ЦДА, ф.1Б, оп. 6, а.е. 1041, л. 37–44.
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Пак там, л. 34.
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BCA, 030-01-00-00-17-19-11/1.
77
Аврамова, Е. България в секретния архив на Сталин, с. 335 (Avramova, E.
Balgariya v sekretniya arhiv na Stalin, s. 335).
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нало от полезрението на ТАСС78. След направените постъпки от българска
страна, съветската преса открито застава зад България79.
Още със затварянето на границата от 7 октомври 1950 г. правителството
на Демократическата партия взема редица мерки за настаняването и бъдещото включване на изселниците в икономическия живот на Турция. С постановление на правителството е изпратена телеграма до областните управители, с
която в най-кратък срок се иска да представят наличието на държавни обработваеми земи и тяхното количество, създадена е планова комисия, която трябва
да извърши подпомагането и настаняването на пристигащите изселници от
България80. В своя реч, произнесена на 1 ноември 1950 г. при откриването на
поредната законодателна сесия на ВНСТ турският президент Джалял Баяр
посочва: „изселническият проблем, който имаме с България и направените
постъпки за неговото разрешаване не дават положителен резултат, турското
правителство обмисля излагането му пред международните организации“81.
През ноември 1950 г. обаче българското правителство изразява готовност за известни отстъпки и признава, че сред изселниците действително има
лица от цигански произход и те могат да бъдат върнати обратно82. На 2 декември 1950 г. двете страни постигат споразумение, според което България се
задължавала да приеме нелегално преминалите в Турция цигански семейства
и поемала ангажимента занапред да изселва лица, притежаващи само турски
входни визи, а Турция поемала ангажимента да допуска на своя територия по
650-700 преселници дневно. Така вечерта на същия ден границата отново е
отворена83. Въпреки достигането на кулминацията в изселническия въпрос,
ПБ на ЦК на БКП дава разрешение за осъществяването на търговска сделка за
износ на цимент от НР България към Турция в предстоящата 1951 г. от 20 000
тона срещу свободни девизи или девизни стоки84.
От януари 1951 г. във ВНСТ се разгарят дискусии за предприетата политика при настаняване на изселниците. Правителството излага в подробен
план своите действия: получаването на държавна помощ в гостоприемниците, разположени близо до границата в рамките на 12 дена, разпределението
на изселниците при своите роднини, ползването на безплатен транспорт при
настаняване85. Към средата на януари 1951 г. изселилите се в Турция надхвърПак там, с. 336.
Стоянов, В. Българските турци след Втората световна война. – ИПр.,1998, І,
с. 106 (Stoyanov, V. Balgarskite turtsi sled Vtorata svetovna voyna. - IPr.,1998, І, s. 106).
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лят 55 000 души, като се очаква в края на годината броят им да се увеличи
значително. По-голяма част от тях са селскостопански производители (75%),
а други са дребни занаятчии (25%). Поискана е финансова помощ от международната организация за бежанците (ИРО), а по плана „Маршал“ е предвидена сума от 30 млн. долара86. Организирана е и национална лотария за
изселниците87.
Намирането на бърза и радикална „рецепта“ по изселническия въпрос и
защитата на националната сигурност принуждават българските управляващи
да преразгледат своята линия на поведение към него. Острото блоково противопоставяне, довело до ускореното налагане на сталинизма в цяла Източна
Европа, изисква от БКП открито да прилага съветския модел, а изселването
съвсем не решава проблемите, свързани с турското население в България88.
Промяната става наложителна, след като от Москва идват преки упреци
към ръководството на БКП за несправяне с проблемите на българските турци.
През януари 1951 г. министър-председателят Вълко Червенков е мъмрен от
„съветските другари“ и му е внушено, че трябва да се придържа по-тясно към
съветския опит89. Предложено е в България да се изпрати съветска делегация
от Азърбайджан, която да запознае „турското население с живота на трудещите се в Съветския съюз“90.
С отварянето на границата от декември 1950 г. до март 1951 г. изселването на българските турци се възобновява, като границата е прекосявана
средно от по 20 000 души на месец. През март и април 1951 г. България и
Турция се обвиняват взаимно в нарушаване на неприкосновеността на дипломатическите си служители. На 16 април 1951 г. ВНСТ приема законопроект,
с който отменя издаването на свободни изселнически визи от турските консулства в чужбина, заменяйки ги с изселнически визи и даването на турско
гражданство на изселилите се след 1 януари 1950 г., считайки ги за граждани
изселници91.
Взетите решения от януари 1951 г. на ПБ на ЦК на БКП за работа сред
оставащото турско население в България се изпълняват, докато изселническата акция е в разгара си. На 26 април 1951 г. ЦК на БКП приема първото
си специално решение „За подобряване работата на Партията сред турското
население“92. Същността му е в толерирането и подчертаването на националните особености и стимулирането на духовното и стопанско развитие на турското население в България.
Ibidem, р. 234.
TBMM Tutanak Dergisi, B:28, T: 10.01.1951, C:4, O:1, 131.
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През май 1951 г. във ВНСТ продължават дискусиите за предприетата
политика по настаняване на изселниците. До средата на април 1951 г. броят
на пристигналите в Турция възлиза на 113 361 души93. Правителството предприема мерки за тяхното настаняване и започва проекти за строителството на
селища в областите Анкара, Кония, Кайсери, Сивас, Нигде, Йозгат, Измир,
Чанаккале, Маниса и Кършехир в Мала-Азия94.
В няколко ноти до Министерството на външните работи (от 2 юни, 9
юли, 8 август и 29 септември 1951 г.) турската легация в София обръща внимание за редица случаи на проникване в Турция на изселници с фалшиви
входни визи. През май се появяват съобщения за нелегално завръщане на някои разочаровани изселници от Турция, на които българските власти оказали
подкрепа95. След август 1951 г. все по-определено се очертават контурите на
новата малцинствена политика на БКП, насочена към интегриране на турското население в страната. Започва да спада и изселването към Турция.
На 3 ноември 1951 г. в разговор на заместник министъра на външните
работи на България Л. Ангелов с турския шарже д’афер Ризан се съобщава за
126 цигани, които се опитали да влязат нелегално в Турция. Преди да бъде получен официалният български отговор, на 7 ноември 1951 г. турската страна
отново едностранно затваря границата96.
Размяната на няколко ноти и комюникета през ноември-декември
1951 г. не уреждат възникналия спор между двете страни. След повторното
затваряне на границата, до 7 ноември 1951 г. от България в Турция в периода
1950-1951 г. се изселват 154 393 души.

***
В края на 40-те и началото на 50-те години на ХХ век изселническият
въпрос става най-високата точка на напрежение и изостреност в българо-турските отношения. Развитието му от 1947 до края на 1951 година (повдигнат
отначало от турска страна като въпрос „за положението на турците в България“) илюстрира противоречията в разгара на Студената война. Става очевидно, че единствено плодотворен и приемлив е подходът, при който такива
въпроси се решават по пътя на двустранните споразумения.

TBMM Tutanak Dergisi, B:74, T: 09.05.1951, C:4, O:1, 131.
Ibidem, р. 144.
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БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО
И КОРЕЙСКАТА ВОЙНА
(1950 – 1953 г.)
Симеон Кулиш
BULGARIA, THE BULGARIAN SOCIETY
AND THE KOREAN WAR
(1950 – 1953)
Simeon Kulish
Изкуството на политиката е да се пресметнат
рисковете и придобивките,
които засягат сметките на противника.
Хенри Кисинджър1
During the Korean war in the period 1950-1953, Bulgaria did not directly engage
in a military action but the country gave financial, commodity and humanitarian help to the
Korean people. At the beginning of the military conflict Sofia reacted sharply and through
diplomatic actions, the government condemned the aggressive behavior of the United States
and its allies. Subsequently, the support started to materialize as the main force was the
ordinary working man of Bulgaria. This activity was a product of the Bulgarian Communist
Party and the public organizations, including the Fatherland Front, the Bulgarian Red
Cross, the Bulgarian Women’s Society and the Bulgarian-Soviet society. The massive public
support gradually became a state policy. Bulgaria assisted the Democratic People’s Republic of Korea financially and with commodities. The Bulgarian government sent two medical
brigades in the period from 1952 to 1956. The Bulgarian country took over the support of
much more than 100 students and dozens of Korean children. Bulgaria showed sympathy
and generosity to the Korean people, but on the other hand it expressed its faithfulness and
support to the USSR and the anti-capitalist and anti-Western politics led by Moscow. This
was in the spirit of the Cold War.

Корейският военен конфликт е първата гореща точка в отношенията
между САЩ и СССР по време на Студената война. Едва пет години след края
Кисинджър, Х. Дипломацията. Изд. „Труд“, 2014, с. 423 (Kisindzhar, H.
Diplomatsiyata, izd. Trud, 2014, s. 423).
1
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на един от най-унищожителните и кръвопролитни милитаристични сблъсъци
в историята на човешкото развитие светът се изправя пред нов, вещаещ още
по-апокалиптичен изход. Разполагайки вече с ядрено оръжие, двете суперсили – Съединените щати и Съветският съюз, заедно със своите съюзници
застават на прага на война, която благодарение на здравия политически разум
не се превръща в унищожител на близо 1/3 от земното кълбо.
За тази война е писано достатъчно както от европейски, така и от американски и руски историци, специалисти по военно дело и дипломация. В настоящата статия нямам за цел да представям нови данни или факти, свързани
с конфликта, или да правя интерпретации и анализи на вече известни истини.
Ще се опитам да концентрирам вниманието си върху участието на България
и българското общество в този военен конфликт, с помощта на официални
документи, преса от периода и най-новите изследвания по темата.

***
Ситуацията на Корейския полуостров след края на Втората световна
война много наподобява тази в Германия. Това мнение се споделя от много историци, сред които Надя Бояджиева, Евгений Кандиларов, Джон Гадис. Налице са промосковски и провашингтонски правителства2, съществува първоначален план на САЩ Корея да бъде контролирана от Съединените щати, СССР,
Китай и Великобритания за 5 години (подобно разделение наблюдаваме и в
Германия, дори в самия Берлин, но с участието на САЩ, СССР, Великобритания и Франция). Идеята е изоставена на по-късен етап, тъй като има сериозна
съпротива от лидерите на Северна и Южна Корея.3 И за двете суперсили –
САЩ и СССР, е важно да постигнат колкото се може по-широки сфери на
влияние в света. Европа (в това число Германия – б.а.) се превръща в център
на американската и съветската политика4. От друга страна, Корея се превръща
в другата пресечна точка на интересите на Москва и Вашингтон през 50-те
години, но този път в Азия. Интереси, свързани не толкова в икономически
или някакъв друг аспект, а по-скоро в политически, символ на глобалното
противопоставяне, символ на характера на Студената война.
Важен момент при възникване на военния конфликт на Корейския полуостров е отношението на САЩ и СССР към двете азиатски държави, намиращи се на него.
Съединените щати започват да изтеглят войските си от Южна Корея
през втората половина на 40-те години на XX в., като окончателно това при-

Бояджиева, Н. Международните отношения. София, 2017, с. 507 (Boyadzhieva, N. Mezhdunarodnite otnosheniya. Sofiya, 2017, s. 507).
3
Кандиларов, Е. Източна Азия и България. София, 2016, с. 234 (Kandilarov,
E. Iztochna Aziya i Balgariya. Sofiya, 2016, s. 234).
4
Кисинджър, Х. Дипломацията, с. 417 (Kisindzhar, H. Diplomatsiata, s. 417).
2
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ключва през 1949 г.5 Примерът е последван и от СССР.6
Освен, че изтеглят армията си от полуострова, от Вашингтон многократно заявяват, че Корея е извън техния обсег на интереси. Дори самият
държавен секретар на САЩ по това време Дийн Ачесън през януари 1950 г.,
само половин година преди началото на войната, набляга, че Южна Корея не
попада в американския „защитен периметър“.7
От друга страна, Съветският съюз няма възможност, а и не желае да започва каквато и да е война, особено срещу САЩ, предвид това, че само преди
5 години е участвала в най-големия военен конфликт в света за последното
столетие. Според руския историк Рудолф Пихоя, освен за Вашингтон, но така
и за Москва, Корея НЕ Е (курсивът мой – б.а.) в обсега на техните политически интереси след края на Втората световна война.8
Войната на Корейския полуостров избухва на 25 юни 1950 г. с преминаването на севернокорейски военни части през 38-я паралел (границата между
двете Кореи – б.а.). Поведението на Пхенян тогава, а и по-късно, се определя
от историци и анализатори като агресия от страна на КНДР. Това е повод да
се задейства за първи път Глава VII от Устава на ООН – колективна защита
от агресия.9 Съединените щати безпроблемно се включват във войната, поставяйки на преден план решението за намеса, взето от ООН10. Съветският
съюз не успява да наложи вето, тъй като по това време техен представител в
организацията няма. Той е отзован от Москва по-рано, във връзка с отказа на
ООН да приеме комунистически Китай в редиците си.11 След това многократно президентът на САЩ Хари Труман ще повтаря едно и също изречение: Не
можем да изоставим ООН12 – като ясен претекст, мотив и дори оправдание
за участието на Вашингтон в тази война. Това е повода САЩ да се включат в
Пак там, с. 417.
Бояджиева, Н. Международните отношения, с. 507 (Boyadzhieva, N. Mezhdunarodnite otnosheniya, s. 507).
7
Гадис, Дж. Студената война. Нова дипломация. Изд. „Кралица Маб“, 2007,
с. 50 (Gadis, Dzh. Studenata voyna. Nova diplomatsiya. Izd. Kralitsa Mab, 2007, s. 50).
8
Федотов, А. и колектив. Памет за България и Корейската война (1950 –
1953 г.). Изд. „Изток-Запад“, 2016, с. 14 (Fedotov, A. i kolektiv. Pamet za Balgariya i
Koreyskata voyna (1950 – 1953 g.). Izd. Iztok-Zapad, 2016, s. 14).
9
http://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-vii/index.html, Бояджиева, Н.
Международните отношения, с. 507 (Boyadzhieva, N. Mezhdunarodnite otnosheniya,
s. 507).
10
Резолюция № 82 (150)/25 юни 1950 г. https://documents-dds-ny.un.org/doc/
RESOLUTION/GEN/NR0/065/17/IMG/NR006517.pdf?OpenElement и
Резолюция № 83 (1950)/ 27 юни 1950 г. https://documents-dds-ny.un.org/doc/
RESOLUTION/GEN/NR0/065/18/IMG/NR006518.pdf?OpenElement
[достъп
към
25.12.2017 г.]
11
Гадис, Дж. Студената война, с. 53 (Gadis, Dzh. Studenata voyna, s. 53).
12
Пак там, с. 52.
5
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тази военна кампания. Причините обаче трябва да търсим назад във времето,
в началото на Студената война, в отношенията между двете суперсили и поставените от тях цели и задачи след края на Втората световна война.
Съединените американски щати след 5 март 1946 г. имат една основна
задача – да възпрат комунизма по принцип, а не по стратегически съображения, да не позволят комунистическата агресия да продължава да се разпространява безнаказано, т.е. налице е един чисто символен момент. Тази идея
е широко разпространена сред политическия елит на САЩ, а допълнителен
неин катализатор се явяват успехите на комунизма както в Европа (превратът
в Чехословакия през 1948 г.) така и в Азия (победата на комунистите в Китай
през 1949 г.).13
От друга страна, Корейската война спомага за разпространението на
доктрината Труман в Пасифика. Това кореспондира с по-горе казаното – възпиране на комунистическата заплаха във всяка една точка на земното кълбо.14
Тук е мястото да отбележим, че всъщност действителните, които желаят тази война, са Северна Корея и Китай, но не и САЩ или СССР. Съединените щати имат по-скоро символна намеса, като световен радетел и пазител
на мира, на лидера, който ще възпре комунизма в света. Съветският съюз се
ангажира с военния конфликт, но НЕ СЕ изправя в директен сблъсък със Съединените щати. Това само по себе си е неоспорим факт за нежеланието на
двете суперсили да се конфронтират военно.

***
В тази извънредна ситуация, в която е поставен светът, участие взема и
НРБ. Поела по пътя на „най-верен“ съюзник на СССР, от София реагират на
военния конфликт в унисон със съветската позиция – осъждане на агресията
от страна на САЩ и техните съюзници. Само шест дни след започване на
войната от Политбюро на ЦК на БКП излизат с решение15, с което изразяват
своята политическа подкрепа към корейския народ. Нещо повече. От ПБ дават
нареждане да се организира подкрепа в цялата страна, да се гласуват резолюции против агресията на американците в Корея на събрания, конференции и
заседания на партията по места.16
Българската държава е в дипломатически отношения с КНДР след края на
Втората световна война още от 29 ноември 1948 г., когато външният министър
на НРБ Васил Коларов изпраща телеграма до Пхенян, с която признава азиатската държава. За пръв пълномощен министър в КНДР е изпратен Янко Петков
Кисинджър, Х. Дипломацията, 418–419 (Kisindzhar, H. Diplomatsiyata, 418–419).
Митев, Й., Ф. Узунов. Политическа история на съвременния свят. Велико Търново, 2014, с. 418 (Mitev, Yo., F. Uzunov. Politicheska istoriya na savremenniya
svyat. Veliko Tarnovo, 2014, s. 418).
15
ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 949, л. 1, Решение „А“ № 236.
16
Пак там.
13
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(декември 1950 г.), а през януари 1953 г. в София пристига Ко Бон Ги.17 Това е
важен момент от развитието на отношенията между двете държави. От една
страна е част от политиката на Москва за политическо обединение на всички
социалистически и комунистически държави в един блок, от друга, това дава
една сигурност на лидерите в Пхенян при избухването на военния конфликт
през лятото на 1950 г. Всяка една помощ, колкото и малка да е тя, е от значение в общата борба на Изтока със Запада. Тази убеденост в братска дружба и
взаимопомощ между държавите, които се противопоставят на политиката на
САЩ и нейните съюзници, не закъснява. Разчитайки на нея и позовавайки се на
признанието от страна на София, още на 30 юни 1950 г. (пет дни след началото
на военните действия) от Пхенян пристига искане за помощ. Извънредният и
пълномощен посланик на КНДР в СССР Дю Ен Ха моли България за изпращане на 80 хил. макари с конци и 100 тона прежда. Тази молба е удовлетворена и с
решение на ЦК на БКП от 18 октомври 1951 г. исканите стоки са предоставени
напълно БЕЗВЪЗМЕЗДНО (курсивът мой – б.а.) на севернокорейския народ.18
Така се полага началото на българската държавна стоково-финансова
помощ за КНДР. Както ще видим по-нататък, тя ще продължи и ще се разшири. В следващите месеци отзвукът от войната сред гражданите на НРБ
придобива значителни размери и от своя страна българската общественост се
включва активно в помощ на корейския народ. България демонстрира твърда
и категорична държавна и гражданска позиция, като заедно с това подкрепя
КНДР политически и икономически.
В партийния печатен официоз на БКП „Работническо дело“ от 22 юни
започват да излизат ежедневно материали, свързани с двете Кореи и обединението на техния народ. Два дни след началото на военните действия във всеки
следващ брой до самия край на конфликта, вестникът публикува информация
за развоя на войната и успехите на севернокорейските сили19.
От 7 юли „Работническо дело“ започва да публикува поредица от статии, които показват всеобщото възмущение на българския народ от военната
намеса на САЩ в Корея. Първият материал засвидетелства позициите на работници от различни заводи в София и страната. Така например работниците
и служителите от ДИП „Електрометал“ заявяват: Ние сме против въоръжената интервенция на американските империалисти срещу корейския народ…
Осъждаме американската интервенция и искаме изтегляне на американските войски от Корея. В същия дух се изказват и работниците от завод „Вълко
Червенков“, ДИП „Т. Петков“ и фабрика „В. Иванов“.20
Кандиларов, Е. Източна Азия и България, с. 236 (Kandilarov, E. Iztochna
Aziya i Balgariya, s. 236).
18
Федотов, А. и колектив. Памет за България, с. 57 (Fedotov, A. i kolektiv,
Pamet za Balgariya, s. 57).
19
Работническо дело, бр. 188, 7 юли 1950 (Rabotnichesko delo, br. 188, 7 yuli 1950).
20
Пак там.
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Протестите на работниците продължават и през следващата седмица,
когато в редакцията на вестника се получават десетки копия от телеграми,
адресирани до Съвета за сигурност на ООН или до ЦК на БКП. Трудещите се от Стара Загора настояват за преустановяване на военните действия,
като заедно с това изпращат и братски привет на героичния корейски народ.21
Старозагорските работници са подкрепени от колегите си от: МТС „Георги
Димитров“ – Търговище, мелница „А. Югов“, „Наркооп“ – Пловдив, „Месоцентрала“ – Михайловград22, ДИП „Чавдар“23, ДИП „Панайот Волов“ – Коларовград24 и др.
Антивоенните и антиамерикански настроения бързо се разпространяват сред обикновените хора. За този исторически момент партизанката от отряд „Чавдар“ Василка Никифорова си спомня: По това време сред бългрите
повече от всичко можеше да се чуят думите: „Да помогнем на сражаваща
се Корея!“ По лицата на хората, срещащи се по улиците и селищата, ясно
се виждаше изписано чувството на ненавист към американските империалисти.25 Поредно доказателство за добре организираната и смазана машина на
пропагандата на БКП и Отечествения фронт.
Впечатление прави, че през тези първи дни от началото на военните
действия на Корейския полуостров освен работници и служители на заводи и
фабрики, към протестиращите се включват и научни работници. Сред първите изпратили протестна телеграма до главния секретар на ООН Тригве Ли са
180 професори, доценти и асистенти от Селскостопанската академия „Георги
Димитров“. В нея те заявяват, че издигат глас на енергичен протест срещу
решението на СС при ООН за войната в Корея и настояват за спиране на кръвопролитията, възстановяване на мира и оттегляне на американските интервенти от полуострова26.
На 5 юли 1950 г. Националният комитет за защита на мира излиза с предложение да се организират протестни митинги в Сливен, Толбухин, Габрово,
Пазарджик, Свиленград, Кърджали, Смолян, Сандански, Петрич, Кюстендил,
Берковица, Кула и Видин. За София митингът е насрочен за 20 юли27. Тук е
мястото да отбележим, че още на 28 юни 1950 г. на извънредно заседание в
Рим на Националния комитет на привържениците на мира се приема всеобщо
възвание срещу американската агресия в Корея.28
Работническо дело, бр. 189, 8 юли 1950 (Rabotnichesko delo, br. 189, 8 yuli 1950).
Пак там.
23
Работническо дело, бр. 191, 10 юли 1950 (Rabotnichesko delo, br. 191, 10 yuli 1950).
24
Работническо дело, бр. 193, 12 юли 1950 (Rabotnichesko delo, br. 193, 12 yuli 1950).
25
Никифорова, В. 60 години заедно с Кимирсенска Корея. София, 2009, с. 20
(Nikiforova, V. 60 godini zaedno s Kimirsenska Koreya. Sofiya, 2009, s. 20).
26
Работническо дело, бр. 193, 12 юли 1950 (Rabotnichesko delo, br. 193, 12 yuli 1950).
27
ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 951, л. 93.
28
За траен мир, за народна демокрация, бр. 26 (86), 30 юни 1950 (Za traen mir,
za narodna demokratsiya, br. 26 (86), 30 yuni 1950).
21
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Пет дни след като Цола Драгойчева полага подписа си под предложението на Националния комитет за защита на мира за организиране на протести
в страната, ЦК на БКП изпраща писмо до ЦК на Корейската трудова партия,
в което изразява подкрепата си към корейския народ и осъжда американската
агресия.29 На същия ден се слага и формалното начало на поддръжката и солидарността на българските жени с борбата на корейския народ. По спомените
на Василка Никифорова от 10 юли 1950 г. датира призивът на жените от с.
Ракитово, Пазарджишко, които, говорейки от името на жените от българските
села, …решително осъждат въоръженото нападение на САЩ над Корея… и
избиването на корейски жени, майки и деца.30
Ако до този момент възмущението на българския народ идва от партийни или държавни дейци, от работници, то след 10 юли се поставя нов акцент –
жената, майката. Това е от изключителна важност, защото емоционалният момент е в пъти по-силен и по-въздействащ върху масите, както в страната, така
и в международно отношение.
В рамките на месец юли българската държава приема още един официален документ, с който непротиворечиво изразява позиция към войната на Корейския полуостров. В Декларацията на ЦК на БКП ясно се казва, че агресията на САЩ е …гнусно престъпление срещу мира31 и определя това като повод
за превръщане на Корея и Тайван във военна база срещу СССР. Освен това се
настоява …незабавно прекратяване на тези разбойнически действия.32 Тази
позиция е подкрепена и с поздравителен адрес на Вълко Червенков до председателя на Министерския съвет на Корейската народна република Ким Ир Сен,
публикуван на първа страница във в. „Работническо дело“ от 14 юли 1950 г. В
него се заявява, че Народна република България, целият трудещ се български
народ братски и искрено поздравява правителството на Корейската народна република и доблестния корейски народ. Българският министър-председател декларира, че с победата на севернокорейците ще укрепне лагерът на
мира, демокрацията и социализма.33
Отговорът от Пхенян не закъснява. В радиограма от 15 юли с.г. Ким Ир
Сен благодари на България и българския народ за отправения братски привет и пожелания, като заедно с това гарантира, че агресията на американските империалисти няма да сломи бойния дух и гордите чувства на корейския
народ.34 Така се полага началото на публичната епистоларна комуникация
между ръководителите на българската и севернокорейската държава от времето на войната. До края на конфликта на страниците на партийния официоз
ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 951, л. 94.
Никифорова, В. 60 години заедно, с. 23 (Nikiforova, V. 60 godini zaedno, s. 23).
31
ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 951, л. 96.
32
Пак там.
33
Работническо дело, бр. 195, 14 юли 1950 (Rabotnichesko delo, br. 195, 14 yuli 1950).
34
Работническо дело, бр. 199, 18 юли 1950 (Rabotnichesko delo, br. 199, 18 yuli 1950).
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на БКП ще бъдат публикувани още няколко подобни поздравителни адреса от
двете страни. Това е ярък пример как чрез пресата се внушава на обществото
единството и взаимната подкрепа на социалистическите и комунистически
държави, тяхната консолидация срещу САЩ и западните държави.
Втората половина на юли полага началото на активните протестни действия на българския народ. В столицата и по-големите градове на страната се организират митинги, на които се стичат стотици граждани. На 17 юли в Севлиевско се провеждат масови протестни събрания, на които са издигнати лозунгите:
„Корея за корейския народ“ и „Вън американските империалисти от Корея!“. В
същия ден многохиляден протестен митинг е проведен в Коларовград на пл. „9
септември“, организиран от Околийския комитет за защита на мира и Окръжния
съвет на профсъюзите.35 Кулминацията е в столицата, където вечерта на 20 юли
на пл. „Народно събрание“ се стичат около 200 хиляди в защита на мира и корейския народ. С плакати „Делото на мира е право, то ще победи!“, „Да живее
Съветският съюз – опората на мира!“ и „Вън от Корея американските завоеватели!“, заедно с портрети на Сталин, Георги Димитров и Вълко Червенков,
софиянци изразяват солидарността си към азиатския народ, но заедно с това и
надежда за мирно разрешаване на проблема на Корейския полуостров. Важен
момент от проведения митинг е речта на подпредседателя на Министерския съвет и член на ПБ на ЦК на БКП Райко Дамянов, който ясно и недвусмислено
заявява, че основните виновници за разклатения световен мир са Съединените
щати, като единствено Съветският съюз и държавите с народна демокрация се
противопоставят на тази политика.36 Присъствието на човек, обединяващ в себе
си висока държавна и партийна позиция, е доказателство за това, кой е организаторът на внушителния митинг и какво се цели с него.
През следващия месец протестните събрания продължават. По данни на
в. „Работническо дело“ до средата на август в цялата страна са проведени 99
митинга с повече от 450 000 посетители.37
След силната протестна вълна по площади и селски мегдани, държавната машина провежда нова, но този път в епистоларен вариант. В рамките само
на 2 дни, от 22 до 23 август 1950г., председателят на Съвета за сигурност при
ООН Лейк Съсекс получава писма от Националния съвет на ОФ, Централния
съвет на ОРПС, Централния съвет на ДСНМ и Постоянното присъствие на
БЗНС. Всички те остро осъждат американската агресия в Корея, избиваните
от тях хиляди жени, деца и старци. Организациите са единодушни и се обединяват около мнението, че Корея принадлежи на корейците.38
Пак там.
Работническо дело, бр. 202, 21 юли 1950 (Rabotnichesko delo, br. 202, 21 yuli 1950).
37
Работническо дело, бр. 229, 17 август 1950 (Rabotnichesko delo, br. 229, 17
avgust 1950).
38
Работническо дело, бр. 235, 23 август 1950; Работническо дело, бр. 236, 24
август 1950 (Rabotnichesko delo, br. 235, 23 avgust 1950; Rabotnichesko delo, br. 236, 24
avgust 1950).
35
36
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В края на месец август министър-председателят на НРБ Вълко Червенков изпраща писмо до председателя на Съвета за сигурност на ООН Яков
Малик, в което остро осъжда бомбардировките на САЩ. Заедно с това българското правителство настоява за прекратяване на военните действия39.
Така в рамките на два месеца България заема категорична и ясна политическа позиция относно военния конфликт в Корея. Тя напълно кореспондира с позицията на Съветския съюз. Подкрепена е и в статии във в. „За траен
мир, за народна демокрация“, печатният орган на Коминформбюро. В материал от 1.09.1950 г. със заглавие „Всеобщо възмущение в България“ се казва,
че американската агресия в Корея предизвиква най-дълбоко възмущение сред
всички слоеве на българското население40. Публикувано е и становището на
Централния съвет на Съюза на пострадалите от войните и фашизма, в което
се съобщава: Американските грабители, промъкнали се като разбойници в
чуждо жилище и проливащи кръвта на много хиляди невинни деца и старци,
не ще могат да сломят свободолюбивия дух на корейския народ.41
Отново в същия вестник, но този път от края на септември, е поместена информация за проведения Втори конгрес на привържениците на мира в
България (20 – 21 септември 1950 г.). От написаното проличава, че централно
място в дневния ред на конгреса заема Корейският въпрос. Потвърждава се
позицията, на която София застава месеци по-рано, в началото на войната. В
статията се казва, че българският народ решително подкрепя предложенията на съветското правителство за мирно разрешение на корейския въпрос и
за изтегляне на чуждите войски от Корея.42
Виждаме, че за краткото времето от юли до септември 1950 г. българската държава е активна по въпроса за Корея, както в международно отношение,
така и във вътрешнополитически план. Организираните стотици протестни
митинги и събрания с над 600 000 участници и десетките писма на възмущение, адресирани до ООН, са безспорно доказателство за това. Активността
обаче намалява с времето. Безспорно, това прави впечатление. Най-вероятната причина е, че България хвърля немалки усилия в областта на хуманитарната помощ за корейския народ през следващите месеци. От друга страна, ПБ и
ЦК на БКП изцяло се съобразяват с действията и отношението на Съветския
съюз към войната на полуострова, които, както отбелязах по-рано, са предпазливи. На трето, но не и на последно място, БКП в този период – началото
на 50-те години, има основната задача да затвърди властта си в страната. В
Кандиларов, Ев. Източна Азия и България, с. 238 (Kandilarov, Ev. Iztochna
Aziya i Balgariya, s. 238).
40
За траен мир, за народна демокрация, бр. 35 (95), 1 септември 1950 (Za traen
mir, za narodna demokratsiya, br. 35 (95), 1 septemvri 1950).
41
Пак там.
42
За траен мир, за народна демокрация, бр. 39 (99), 29 септември 1950 (Za
traen mir, za narodna demokratsiya, br. 39 (99), 29 septemvri 1950).
39
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този ред на мисли можем да кажем, че войната в Корея е използвана умело
от ръководството на комунистическата партия. От една страна, обединява народа срещу общ, външен враг на социализма – капитализма и империализма
в лицето на САЩ, а от друга – развива и стимулира възможностите на своя
политапарат в цялата страна. Не е случайна и мащабността, с която го прави.
Една безспорна демонстрация на сила и мощ, която трябва да убеди не само
Москва, но и обикновения човек в България, че БКП, заедно с помощните си
организации, успешно оправдават гласуваното им доверие.
През септември 1950 г. се полага началото на активната хуманитарна
помощ за корейския народ, която ще продължи до самия край на войната.
От една страна, тя е организирана от държавата, от друга – помощта идва от
обикновените хора на НРБ. Именно вторият канал, по който се събират стоки
и парични средства, прави най-силно впечатление. Това е демонстрация на
човечност, хуманност и съпричастност със страдащия народ на Корея. Ентусиазмът и желанието на обикновения българин да помогне на народ, намиращ
се на повече от 8200 км от него, е доказателство за неговите добродетели. Погледнато от друга страна, това потвърждава силата на идеологическата борба
между Изтока и Запада в така създалия се биполярен политически свят след
края на Втората световна война. Именно действията и реакцията на обикновения човек в една социалистическа държава са многократно по-силни като послание за света (особено за западния), отколкото правителствени декларации
или речи. Българската комунистическа партия насърчава своите граждани в
тази насока посредством изградената си структура по места, но заедно с това
за реализирането на тази политика тя разчита на силите и възможностите и
на другата голяма обществена организация в страната – Отечествения фронт.
Сред първите, които събират финансови средства, са работниците от
кариерата на километър 41 на жп секция. Те даряват сумата от 12 600 лв. за
борещия се героичен корейски народ43. Техният пример е последван от колегите им от ДИП „23 декември“ (10 900 лв.), рудничарите от мина „Злата“ (15 000
лв.), 157-ма организация на ОФ на I район в София (32 320 лв.)44, трудещите
се от Свищовска околия, които за кратко време събират колосалната сума от
350 000 лв.45, II ППО при МВР (800 000 лв.)46, работниците от монтажната
бригада на ВЕЦ „Петрово“ (18 000 лв.)47 и десетки други от цялата страна.
Войната в Корея вдъхновява и представители на литературните среди в
България. Така на страниците на партийния и държавен печатен орган излизат
Работническо дело, бр. 273, 30 септември 1950 (Rabotnichesko delo, br. 273,
30 septemvri 1950).
44
Пак там.
45
Работническо дело, бр. 275, 2 октомври 1950 (Rabotnichesko delo, br. 275, 2
oktomvri 1950).
46
Работническо дело, бр. 276, 3 октомври 1950 (Rabotnichesko delo, br. 276, 3
oktomvri 1950).
47
Пак там.
43
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стихове, посветени на борбата на корейския народ. Първото произведение от
подобен характер е на Никола Фурнаджиев, озаглавено „Корея ще победи!“48.
В разгара на военните действия в началото на 1952г. последват още две: на
Валери Петров – „Корея“49, и на Павел Матев – „Към корейския боец“50. Всички те възхваляват корейския човек и войник, дълбоко се възмущават от действията на САЩ, като заедно с това прославят Ким Ир Сен и борбата срещу
агресора. Безспорно, те са част от политическата пропаганда, демонстрация
на това каква голяма част от населението на НРБ е съпричастно с корейския
народ, от една страна, и колко възмутено е то от агресията на САЩ, от друга.
Изключвайки Фурнаджиев, който тогава е на 47 г. и вече е доказан и уважаван
автор, то Петров и Матев тепърва започват да градят своето име и кариери.
Разбираем е патосът, с който пишат. Той е част от времето, което го изисква.
Напълно са наясно, че без подобна риторика няма как да успеят да се развият
в социалистическа България за в бъдеще.
Освен със стихове, посветени на борбата на корейския народ, българските писатели, в лицето на своя дамски състав, подкрепят своите колеги,
изпращайки им окуражително писмо в началото на 1951 г. Писмото е изключително силно и емоционално. Те осъждат американската агресия, като заедно с това уверяват корейците, че не са мълчали досега нито в своите стихове,
нито в своите изказвания…51 Ние обаче вярваме, че злото не е по-силно от
доброто и смъртта не е по-силна от живота. С тая вяра в щастливото
бъдеще ние ви подаваме ръка за обща борба против войната…52 – завършват
българските жени писателки.
На 2 декември 1950 г. се провежда съвещание на ПБ с първите секретари на околийските и градските комитети на партията. Впечатление прави
докладът на министъра на външните работи Минчо Нейчев. Сред разглежданите от него въпроси се откроява този за опасността от нова глобална война.
Като основен виновник за евентуална нова световна война Нейчев посочва
действията на САЩ и на страните от Запада. Хвърля обвинения и срещу опита на Съединените щати да превърнат ООН в оръдие за осъществяване на
своите империалистически и агресивни планове.53 В частта за Корейската
война министърът потвърждава тезата, че именно САЩ са започнали война-

Работническо дело, бр. 290, 17 октомври 1950 (Rabotnichesko delo, br. 290, 17
oktomvri 1950).
49
Работническо дело, бр. 32, 1 февруари 1952 (Rabotnichesko delo, br. 32, 1
fevruari 1952).
50
Работническо дело, бр. 103, 12 април 1952 (Rabotnichesko delo, br. 103, 12
april 1952).
51
Работническо дело, бр. 24, 24 януари 1951 (Rabotnichesko delo, br. 24, 24
yanuari 1951).
52
Пак там.
53
ЦДА, ф. 1Б, оп. 5, а.е. 79, л. 24–26.
48
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та, определяйки я като най-брутална.54 Тук наблюдаваме много ярък пример
за изменение истинността на събития и факти, като заедно с това виждаме и
отличната пропагандна риторика, която, разбира се, е в услуга на идеологическите основи на Източния блок и СССР. Неслучайно Георги Марков в своите
„Задочни репортажи за България“ за този период пише: …на нашия народ му
смениха физиономията… Това е най-богатото на конфликти време, страната е хвърлена в страшна драма, идеологията разстрелва идеализма, партиецът хваща за гърлото човека, героите стават предатели, а предателите
герои…55
Безспорно, военният конфликт в Корея е един от катализаторите на мнението, че предстои нова глобална война, предизвикана от Запада и най-вече от
Съединените щати. В тази връзка на 25 декември 1950 г. НС гласува с пълно
единодушие Закона за защита на мира.56 Още в чл. 1 на този закон ясно се
казва, че се забраняват подстрекателството и пропагандата на война като
най-тежки престъпления против мира и народите.57 За подстрекателите, без
значение формата и начина на извършване, е предвидено наказание от доживотен строг тъмничен затвор, а за пропагандаторите – строг тъмничен
затвор до 15 години, като заедно с това осъдените по този закон се наказват с
лишаване от част или от цялото им имущество (чл. 4).58
Изключителната строгост на закона показва значението на проблема за
войната, но също така има за цел да предпази страната от лица, които биха
могли да бъдат заплаха за мира и сигурността. От друга страна, той е и плод
на манифеста на Втория световен конгрес на привържениците на мира, проведен във Варшава (ноември 1950 г.). В мотивите на ПБ, описани на заседание на органа от 19 декември с.г., се добавя още, че отстраняването на
заплахата от бъдеща война и отстраняване възможността за намесата на
империалистическите сили във вътрешните работи на нашата държава е
основна предпоставка за социалистическото ни строителство.59 Сред найсилните доводи обаче се оказва страхът от употребата на оръжия за масово
поразяване – атомната и водородната бомба, както и проповедите за расова
дискриминация.60
Безспорно, българската държава в първите месеци на войната в Корея
заема очакваните от нея политически позиции. Действията ѝ са точни и премерени. Те не са толкова в подкрепа на корейския народ, колкото имат за цел
Пак там, л. 26.
Марков, Г. Задочни репортажи за България, София, 1990, с. 105 (Markov,
G. Zadochni reportazhi za Balgariya, Sofiya, 1990, s. 105).
56
Работническо дело, бр. 360, 26 декември 1950 (Rabotnichesko delo, br. 360, 26
dekemvri 1950).
57
ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 1177, л. 2.
58
Пак там.
59
ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 1177, л. 3.
60
ЦДА, ф 1Б, оп. 6, а.е. 1177, л. 4.
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да обслужат интересите на Москва. Подкрепата, дадена за Корея, е подкрепа
за СССР и целия Източен блок, необходима и задължителна част от противопоставянето между двата блока към този момент. От друга страна, обикновеният човек в НРБ изразява своята загриженост и съчувствие към корейския
народ и искрено желание за помощ. Под ръководството и организацията на
БКП и на ОФ българите с огромно желание правят първите стъпки в осъществяването на хуманитарната и финансова помощ за КНДР, която в следващите
месеци на войната ще се засилва и ще се превърне в държавна политика. Тук
е мястото да отбележим, че до октомври 1950 г. българската държава събира
помощи на стойност 53,6 млн. лева, главно храни, медикаменти и облекло.61
Добрите дипломатически отношения между България и Северна Корея са потвърдени в дадения прием на 31 декември 1950 г. от председателя
на Президиума на Върховното народно събрание на Корейската народнодемократична република Ким Ду Бон в чест на първия посланик на НРБ Янко
Петков.62 Три месеца по-късно българската държава приема първата севернокорейска делегация след началото на военните действия. На 23 март 1951 г.
на аерогара София са посрещнати Цой Чан Ик, Пак Енж и Ли Се Ен63. Пред
събрание в кинотеатър „Република“ водачът на делегацията произнася реч,
в която изказва своята радост от възможността да се срещне с българските
работници и селяни, с българската трудова интелигенция. Цой Чан Ик благодари за моралната и материална помощ от страна на България, която до този
момент е оказана и която непрестанно се оказва. На няколко пъти отбелязва,
че най-хубавото на НРБ е, че хората в нея живеят в мир.64
По същото време се активизира и дейността на Българския червен
кръст65. Заедно с Министерството на народното здраве и Министерството на
вътрешната търговия е изразена готовност пред ПБ на БКП да се окаже медицинска помощ на Корея – хирургична болница за 250 души, 150 вида лекарства на стойност 50 млн. лева и превързочни материали за 30 млн. лева.66 До
края на годината част от тази помощ вече е в Корея.67
Кандиларов, Ев. Източна Азия и България, София, 2016, с. 239 (Kandilarov,
Ev. Iztochna Aziya i Balgariya, Sofiya, 2016, s. 239).
62
Работническо дело, бр. 1, 1 януари 1951 (Rabotnichesko delo, br. 1, 1 yanuari 1951).
63
Работническо дело, бр. 83, 24 март 1951 (Rabotnichesko delo, br. 83, 24 mart 1951).
64
Работническо дело, бр. 87, 28 март 1951 (Rabotnichesko delo, br. 87, 28 mart 1951).
65
БЧК е най-масовата обществена организация от международен характер в
България. Към юни 1950 г. вече има създадени 8840 дружества с над 840 000 членове:
Топузов, В. и С. Гладилов, Български Червен кръст 1878 – 1998, АИ „Проф. Марин
Дринов“, София, 1998, с. 147 (Topuzov, V. i S. Gladilov, Balgarski Cherven krast 1878 –
1998, AI „Prof. Marin Drinov“, Sofiya, 1998, s. 147).
66
Федотов, А. и колектив, Памет за България и Корейската война (1950 –
1953 г.), Изд. „Изток-Запад“, 2016, с. 97 (Fedotov, A. i kolektiv, Pamet za Balgariya i
Koreyskata voyna (1950 – 1953 g.), Izd. „Iztok-Zapad“, 2016, s. 97).
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Пак там, с. 99.
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На 21 април 1951г. във в. „Работническо дело“ е публикуван Апел на
НС на ОФ, призоваващ активното събиране на средства (главно дрехи) в подкрепа на пострадалия корейски народ, и преди всичко за неговите деца. Тази
помощ според НС на ОФ е изпълнение на патриотичния дълг на българите,
чрез който на дело ще изразим нашите дълбоки чувства на солидарност към
борбата на героичния корейски народ и политика на пролетарския интернационализъм…68 По спомените на Никифорова тази акция на ОФ е срещнала
отклик и дълбоко съчувствие69 сред българския народ. Трогателните примери, които тя дава, действително показват готовността на обикновения българин да се притече на помощ. Сред тези примери, по думите на Стефанова,
е стара жена от Търново, на име Аргира Сабова, която дарява вълнен плат с
думите: Това е най-хубавия плат от моята дъщеря. От цялото си сърце го
давам, мислейки за корейските жени…70
Призивът на ОФ в следващите седмици придобива реални измерения. В
края на април и началото на месец май комитетите на БЧК в Провадия и ОФ
осъществяват акция по събиране на помощи. За броени дни се събират над
500 бр. различни дрехи и 46 650 лв. Вълчидолци за същия период успяват да
комплектуват 300 предмета и сумата от 40 000 лв.71 В Новопазарска околия до
1 май Околийският съвет на Червения кръст изпраща 23 колета с 1100 предмета.72 В град Пловдив и околията изграждат общо 1218 комисии за приемане на
подаръци с 6804 членове. За по-малко от месец събраните предмети са 4701.73
На свой ред трудещите се от Бургаска околия успяват да съберат до началото
на юни 24 651 предмета.74 В началото на януари 1952 г. пристига телеграма от
Корейския червен кръст. В нея се изказва благодарност за оказаната от българските колеги помощ през изминалата година.75
Посочените по-горе примери са една много малка част от извършената
мащабна инициатива на БЧК и ОФ в страната. Паралелно с нея в НРБ се провежда и акция по събиране на подписи за Пакта на мира76. Към 11 юни 1951 г.
техният брой достига 5 627 406.77
Работническо дело, бр. 111, 21 април 1951 (Rabotnichesko delo, br. 111, 21
april 1951).
69
Никифорова, В. 60 години заедно с Кимирсенска Корея, София, 2009, с. 25
(Nikiforova, V. 60 godini zaedno s Kimirsenska Koreya, Sofiya, 2009, s. 25).
70
Пак там.
71
Работническо дело, бр. 128, 8 май 1951 (Rabotnichesko delo, br. 128, 8 may 1951).
72
Работническо дело, бр. 132, 12 май 1951 (Rabotnichesko delo, br. 132, 12 may 1951).
73
Работническо дело, бр. 137, 17 май 1951 (Rabotnichesko delo, br. 137, 17 may 1951).
74
Работническо дело, бр. 163, 12 юни 1951 (Rabotnichesko delo, br. 163, 12 yuni 1951).
75
Работническо дело, бр. 4, 4 януари 1952 (Rabotnichesko delo, br. 4, 4 yanuari 1952).
76
През февруари 1951 г. Световният съвет на мира приема обръщение за
сключване на Пакт на мира между САЩ, СССР, Китай, Великобритания и Франция.
Призивът е във връзка с нарасналата по това време опасност от нов световен военен
конфликт.
77
Работническо дело, бр. 163, 12 юни 1951 (Rabotnichesko delo, br. 163, 12 yuni 1951).
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Хуманитарната дейност на масовите организации като БЧК и ОФ през
първата половина на 1951 г. е една демонстрация за готовността на българския
народ да окаже помощ на друг, изпаднал в нужда. Активността на гражданите
е ясен сигнал за БКП и държавата, че тя трябва да се намеси още по-активно в
оказването на подкрепа на страдащия братски корейски народ. Наблюдаваме
една добре организирана политическа пропаганда, с главно мото „народът го
иска, ние сме длъжни да уважим неговото мнение“. Така следващите действия на партията се оправдават с българския народ. Същевременно мащабната
организацията на същия този народ е направена под диктата на БКП и ОФ.
В средата на август 1951 г. министър-председателят Вълко Червенков
изпраща на своя севернокорейски колега поздравления от името на българския народ. Ден по-рано, на 14 август, председателят на Президиума на НС на
НРБ Георги Дамянов изпраща подобни поздравления до своя колега в Северна Корея Ким Ду Бон 78.
Поредните писма на дружба са последвани от посещение на българска
делегация79 в КНДР в началото на ноември с.г. За 16-те дни, които престояват
в държавата, Георги Караславов, Мария Кирилова и Димитър Полянов посещават градовете Синиджу, Чонджу, Пхенян и други места, пострадали от разрушенията на войната. Акцент във визитата се поставя върху отношението на
корейците към българския народ: Навсякъде делегацията е била най-радушно посрещната от корейските трудещи се, които са изразявали спонтанно
своите чувства на братска любов и благодарност към нашия народ…80
По-малко от месец след завръщането на българската делегация от КНДР
с решение на ПБ от 17 декември 1951 г. на корейската държава е изпратена помощ (хранителни продукти и други материали) на стойност 1 042 839 000 лв.
Една част от тези стоки, на стойност 644 043 000 лв., са ОСВОБОДЕНИ (курсивът мой – б.а.) от данък върху оборота, а останалите пари са изплатени от
Министерството на финансите за сметка на резервния фонд на Министерския
съвет.81 Това е най-голямата материална помощ от страна на НРБ към севернокорейския народ по време на войната. В началото на 1953 г. ПБ на ЦК на БКП
взема още едно решение за стоково подпомагане на КНДР. То се изразява в
Работническо дело, бр. 228, 16 август 1951 (Rabotnichesko delo, br. 228, 16
avgust 1951).
79
Делегацията е съставена предимно от хора на изкуството, което означава,
че няма политическа или икономическа цел, а по-скоро е свързана с представяне от
първо лице на ситуацията в Северна Корея по време на войната. През януари 1952 г.
членовете на делегацията провеждат срещи с българските граждани в страната, разказвайки за видяното и преживяното. Още един факт, доказващ причините за посещението им.
80
Работническо дело, бр. 340, 6 декември 1951 (Rabotnichesko delo, br. 340, 6
dekemvri 1951).
81
Федотов, А. и колектив. Памет за България, 58–59 (Fedotov, A. i kolektiv.
Pamet za Balgariya, 58–59).
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храни, платове, дрехи, машини, акумулатори, кондензатори и др. на стойност
28 666 884 лв. Тази помощ е БЕЗВЪЗМЕЗДНА (курсивът мой – б.а.).82
По време на войната и малко след това България изпраща и 2 медицински бригади. Първата, начело с д-р Константин Мичев, остава в КНДР в периода 1952 – 1954 г. Втората, начело с проф. д-р Герасим Митров, пребивава
в Северна Корея от 1954 до 1956 г.83 Екипът на първата бригада е със срок на
действие една година, след което той е подменен с нов (февруари 1953 г.), до
20 души. За всеки един от членовете ѝ от ЦС на БЧК са предвидени по $60
месечно за посрещане на ежедневните им нужди.84
Интересен, в същото време и силно емоционален момент, свързан с
българските медицински бригади в КНДР, е срещата на д-р Стоян Филипов85,
част от първата бригада, с Ким Ир Сен през 1984 г,86., когато севернокорейският лидер е на последното си посещение в България. В разговор между
двамата Ким Ир Сен изказва благодарности и признателност към българския
народ за безкористната помощ по време на войната. Впечатлен от Филипов,
лидерът на КНДР поканва българския лекар с цялото му семейство в Северна
Корея. След 4 месеца, на 6 октомври, срещата се осъществява.87
Ролята и значението на екипите е от голяма важност за корейците. По
време на войната в създадените от българите 4 госпитала преминават 25 000
ранени и болни. Според един от докладите на д-р Мичев, след края на войната
задачата на българите е била да обучат медицински персонал. Така в болницата в Синиджу преминават през обучение около 2000 души.88
Наред с огромната държавна помощ за КНДР през 1952 г. подкрепата от
обикновения българин продължава с пълна сила. Така например под ръководството на БКП, ОФ, БЗНС, БЧК и Българо-съветското дружество (БСД) в Берковска околия за кратко време са събрани 32 000 подписа в подкрепа на Пакта

Пак там, с. 60.
Пак там, 97–98.
84
ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 1680, л. 50.
85
Кубадински, П. Заедно с великия човек на 20-и век. От Драгоман до Русе,
София, 2010, с. 36 (Kubadinski, P. Zaedno s velikiya chovek na 20-i vek. Ot Dragoman
do Ruse, Sofiya, 2010, s. 36).
86
Кандиларов, Е. България и КНДР през 80-те години на XX век (Kandilarov,
E. Balgariya i KNDR prez 80-te godini na XX vek): http://asiaconference-bg.com/%D0
%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B780-%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%B2%D0%B5/ [достъп към 04.03.2018 г.]
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Кубадински, П. Заедно с великия човек, с. 39 (Kubadinski, P. Zaedno s
velikiya chovek, s. 39).
88
Федотов, А. и колектив, Памет за България, с. 107 (Fedotov, A. i kolektiv,
Pamet za Balgariya, s. 107).
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на мира, над 7500 подаръка и 700 000 лв.89 Работниците от ДИП „Студогон“,
град Сталин, на 25 януари вземат решение да подпомогнат 5 корейски деца и в
рамките на един ден събират сумата от 20 000 лв. за подаръци. От своя страна
офицери и войници от поделение „Н“ в морския град събират 460 000 лв. за
закупуването на одеала, винтяги90, горно и долно бельо.91 От ДИП „Средна
гора“ – Панагюрище, работници събират 30 350 лв. и дрехи. Служители от
гара Златарица, Еленско, събират скъпи подаръци за братска Корея92, а Ангел
Дуджев, Илия Чакалов и В. Папазов даряват по 1500 лв.93 В ДИП „Острица“ в
гр. Смолян се събират 42 000 лв. за облекло. На събрание на работници в авторемонтната работилница на УАТ София се събират 46 000 лв. Трудещите се от
гара Левски, Плевенско, събират 120 000 лв., като сред тях се отличава машинистът Тодор Тодоров, записал 5000 лв.94 В Свиленградска околия се събират
6032 предмета, сред които вълнени фланели, рокли, палта, както и 745 м плат.95
Представените по-горе примери са една съвсем малка част от събраните предметни и парични помощи за корейския народ през 1952 г. Акциите
продължават и през следващата година, до самия край на войната.
Изключителна активност на населението и българската общественост
има и във връзка с употребата на бактериално оръжие в Корея от САЩ в
началото на 1952 г. Вълна от протести заливат цялата страна. Сред първите, които изразяват своето възмущение, са членовете на Клуба на културните дейци в София. Приета е резолюция, в която се казва, че …българските
учени, отдадени на мирен, творчески труд и поставили науката изцяло в
служба на строителството и прогреса, заклеймяват зверствата на американо-английските канибали и подкрепят борбата на героичния корейски
народ за свобода и независимост.96 На 16 март в Разлог се провежда протестно събрание, на което присъства и Димо Дичев – председател на Комитета за
държавен контрол. Той осъжда агресията в Корея, подчертава миролюбивата
политика на СССР. Събранието завършва с приемане на протестна телеграма
до Секретариата на ООН, в която се казва: Трудещите се от Разлог най-енергично протестираме срещу употребата от американските империалисти
на бактериологично оръжие в Корея за унищожаването на храбрия корейски
народ. Настояваме за бърза намеса за прекратяване на войната в Корея и
даване под съд убийците на невинното корейско население!97
Работническо дело, бр. 4, 4 януари 1952 (Rabotnichesko delo, br. 4, 4 yanuari 1952).
Къса горна туристическа дреха от непропусклив плат.
91
Работническо дело, бр. 26, 26 януари 1952 (Rabotnichesko delo, br. 26, 26
yanuari 1952).
92
Работническо дело, бр. 36, 5 февруари 1952 (Rabotnichesko delo, br. 36, 5
fevruari 1952).
93
Пак там.
94
Работническо дело, бр. 62, 2 март 1952 (Rabotnichesko delo, br. 62, 2 mart 1952).
95
Работническо дело, бр. 63, 3 март 1952 (Rabotnichesko delo, br. 63, 3 mart 1952).
96
Работническо дело, бр. 72, 12 март 1952 (Rabotnichesko delo, br. 72, 12 mart 1952).
97
Работническо дело, бр. 80, 20 март 1952 (Rabotnichesko delo, br. 80, 20 mart 1952).
89
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Кулминацията на протестните действия е проведеното на 25 март 1952 г.
общоградско събрание-митинг в столицата. То се състои в кинотеатър „Република“. В залата на културната институция присъстват стотици граждани, а в
градинката пред кинотеатъра митингуват хиляди софиянци. Протестното събрание приема резолюция, чийто пълен текст може да се прочете на първа страница на в. „Работническо дело“ от 26 март. В документа се изразява крайно недоволство от поведението на САЩ и това, че прикриват действията си зад знамето на ООН. Варварските злодеяния на американските империалисти с употребата на бактериологичното оръжие заплашват народите от целия свят
с разпространяването на страшни и смъртоносни епидемии, които могат да
обхванат Азия, да се пренесат в Европа… Ние, работниците и служителите,
представителите на обществените и културни организации, академици и професори, хора на науката, литературата и изкуството, изразяваме гневното
възмущение на цялото софийско трудещо се население и енергично протестираме пред ООН против използуването на нейното знаме за прикриване на
американските чудовищни престъпления.98 – се казва още в резолюцията.
Българската държава помага на Северна Корея и в друга сфера. Десетки
са децата от полуострова, които са приети в НРБ. По спомените на Василка Никифорова, член на Българското женско дружество (БЖД), още в края
на 1950 г. започва подготовката на подобна политика в страната. Така към
юни 1952 г. се очакват да пристигнат и първите 200 деца (140 момичета и 60
момчета), повечето от които пълни сираци. Една част от тях се настаняват в
с. Банкя, близко до София, в общежитие „Република“99. Грижата за децата
основно е поета от БЧК и БЖД. Учредяват се учебни заведения в Банкя и Първомай, кръстени на Ким Ир Сен, в които се обучават и възпитават сирачетата
от войната.100
Освен приемане на деца сираци НРБ поема грижата и стипендиите на
студенти от КНДР, които се обучават в български висши учебни заведения. С
решение на ПБ от 28 април 1953 г. се разрешава приемането на още 25 младежи от Северна Корея. От документа става ясно още, че тяхната бройка до този
момент е 80. В предложението до ЦК на БКП на Рубен Леви, председател на
Комитета за наука, изкуство и култура (КНИК), за поемане грижата на новата
бройка студенти се казва, че студентите изучават български език и се надява
МС да им отпусне нужните стипендии.101
В разразилата се война на Корейския полуостров в периода 1950 –
1953 г. НРБ не взема пряко военно участие, но за сметка на това оказва огроРаботническо дело, бр. 86, 26 март 1952 (Rabotnichesko delo, br. 86, 26 mart 1952).
Никифорова, В. 60 години заедно, с. 34 (Nikiforova, V. 60 godini zaedno, s. 34).
100
Пак там, с. 44; вж. още Огнянов, Л. Дипломация на съвременна България,
Шумен, 2006, с. 117 (Ognyanov, L. Diplomatsiya na savremenna Balgariya, Shumen,
2006, s. 117).
101
ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 1791, л. 6–8.
98
99
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мна дипломатическа, финансово-стокова и хуманитарна помощ на корейския
народ. В самото начало на военния конфликт от София реагират остро и посредством дипломатически действия заклеймяват агресивното поведение на
САЩ и техните съюзници. На следващ етап подкрепата започва да се материализира, като основна движеща сила се оказва обикновеният трудов човек на
България. Тази активност е дело на БКП и обществените организации, сред
които ОФ, БЧК, БЖД и БСД. Масовата обществена подкрепа постепенно се
превръща и в държавна политика. Българската държава подпомага КНДР финансово и стоково. Изпраща две медицински бригади в периода 1952 – 1956 г.,
като заедно с това поема издръжката и на над 100 студенти и десетки корейски
деца. България демонстрира съпричастност и великодушие към корейския народ, но, от друга страна, изразява по безупречен и недвусмислен начин вярността и подкрепата си към СССР и водената от Москва антикапиталистическа и антизападна политика – всичко това в духа на Студената война.
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РОДОСКИТЕ СЪВЕЩАНИЯ (1961, 1963 – 1964)
КАТО ПРЕДТЕЧА НА ВЕЛИКИЯ И СВЯТ СЪБОР
НА ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА В КРИТ
(19 – 26 ЮНИ 2016 г.)
Румен Ваташки
THE RHODES MEETINGS (1961, 1963 - 1964)
AS А FORERUNNER OF THE GREAT AND HOLY
COUNCIL OF THE ORTHODOX CHURCH IN CRETE
(19 – 26 JUNE 2016)
Rumen Vatashki
The idea of а dialogue between the local Orthodox churches is not some kind of
spontaneous idea or a whim of somebody. This is a necessity because of the ever changing
world we live in. The Orthodox Church is one and it must show its unity because “One is
Lord, one is faith, one is baptism” (Ephesians 4: 5). Communion must be carried out on a
permanent basis.
For a very short period of time (1961-1964), three Orthodox meetings are convened,
and this cannot remain unnoticed. It has also been influenced by the East-West block opposition, and has not been helped by politicians (according to God’s providence), since we
know that local autocephalous churches would hardly ignore their traditional differences.
The first Pan-Orthodox meeting in Rhodes expresses readiness to develop the bonds
between Christians with love in Christ, and the Second one accepts unanimously that the
Western Church should be offered a dialogue on an equal footing. The third meeting repeats
the expressed willingness of the Eastern Church to participate in it, concluding that it is
necessary to prepare and create appropriate conditions.
It is assumed that each local church has autonomous relations with the Roman
Catholic Church in the hope that the existing difficulties will be overcome.
From 19 to 26 June 2016, a Great and Holy Council of the Orthodox Church was
held in Crete. In fact, it has been the highest forum of the Eastern Church for decades. It
can also be seen as a stage in the dialogue for Pan-Orthodox unity, despite the fact that four
local churches did not take part in it.
170 Bishops of the Orthodox Church attend the meetings. Important documents were
voted, and the council passed in a democratic spirit that is characteristic of the ancient church.
Through the meetings held in Rhodes in 1961, 1963 and 1964, the local Orthodox
churches show that they are a common organism - members of one, the holy, the congregation and the apostolic Church.
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The main success of these meetings is that the primates of the autocephalous churches communicate with each other, get to know each other, discuss issues of ecclesiastical
character, and continually promote unity and catholicity in the Church.

Идеята за диалог между поместните православни църкви не е някакво
спонтанно хрумване или прищявка на някого. Това е необходимост заради непрекъснато променящия се свят, в който живеем. Православната църква е една
и тя трябва да показва своето единство, защото „Един е Господ, една е вярата,
едно е кръщението“ (Еф. 4:5). Общението трябва да се осъществява постоянно.
След VII вселенски събор в Никея през 787 г. Източната църква не провежда друг събор. По този начин не може да покаже и да изрази пълнотата на
православното единство векове наред. През това време се развива техническият прогрес, а в съвременното общество се натрупват много проблеми, които
чакат разрешение. Отношението ни към инославните изповедания е сериозен
въпрос, който изисква решение от всеправославен събор. Но за да се стигне
до него, е наложително организиране на съвещание, което да подготви дневния ред на този висш православен форум. Началото е поставено през 1923 г.
от Вселенската патриаршия, а след това през 1930 г. в манастира „Ватопед“ в
Атон се провежда втората среща. Тъй като резултатите не са задоволителни,
през 1961 г. Вселенската патриаршия организира ново съвещание1.
За много кратък период от време (1961 – 1964) се свикват три всеправославни съвещания, а това няма как да не прави впечатление. Повлияно е
и от блоковото противопоставяне Изток-Запад и не е станало без помощ от
политиците (според Божия промисъл), след като знаем, че поместните автокефални църкви трудно биха загърбили традиционните си различия.
По време на извънредно заседание на Св. Синод на БПЦ в пълен състав
от 19 август 1961 г. (протокол № 9) е прочетено писмо от Вселенския патриарх, с което нашата църква е поканена да участва на всеправославно съвещание на остров Родос, насрочено за края на септември 1961 г. Поканата идва
непосредствено след признаването на патриаршеското достойнство на Българската църква от страна на Вселенската патриаршия2.
Една от основните задачи на всеправославното съвещание в Родос е обсъждането на теми от литургичен, догматичен и каноничен характер. Предвиждат се за разглеждане и въпроси, отнасящи се до междуцърковните отношения в
самата Православна църква, както и позицията ѝ към инославните изповедания.
Тези теми са предмет за обсъждане и от един бъдещ православен поместен събор.
Партений, Левкийски. Всеправославното предсъборно съвещание на остров Родос. – Духовна култура, 1962, кн. 1, 3–6 (Parteniy, Levkiyski. Vsepravoslavnoto
predsaborno saveshtanie na ostrov Rodos. – Duhovna kultura, 1962, kn. 1, 3–6).
2
ЦДА, ф. 549, оп. 3, а. е. 5, л. 90–93. Вж. Пояснителна бележка по отделни
въпроси във връзка с всеправославното съвещание в Родос (24 септември – 1 октомври). ДА – Пловдив, ф. 2712, оп. 1, а. е. 31, л. 2–3. Срвн. Каталог на темите на бъдещия
всеправославен предсъбор. Пак там, л. 4–11.
1

Родоските съвещания (1961, 1963 – 1964) като предтеча на Великия и свят събор...
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Наложително е съставяне на общо изложение на вярата, уеднаквяване на типика, кодификация на църковните правила, обсъждане на въпроса за
църковната юрисдикция над православната диаспора, излизане с общо становище спрямо Световния съвет на църквите, икуменическото движение и
други актуални въпроси3.
Нашата църква разполага с необходимия кадрови и интелектуален потенциал и веднага показва готовност да вземе участие в него. Гласуван е и
съставът на делегацията, а на митрополитите са отпуснати по 2500 лв. на човек, а на останалите делегати – по 1500 лв., или общата сума възлиза на 12 000
лв., включително и пътните разходи4.
На 23 септември участниците и гостите на съвещанието пристигат в Родос, където са поздравени лично от кмета на града. По-късно са приети в сградата на митрополията, а оттам с литийно шествие се отправят към храма „Св. Благовещение“. Приветствено слово произнася Родоският митрополит Спиридон.
На 24 септември сутринта е отслужена св. литургия, а в 17 ч. е тържественото
откриване на съвещанието, председателствано от Кавалския митрополит Хризостом. След него приветствия към участниците поднасят водачите на делегации,
наблюдатели от древните източни църкви и на някои инославни изповедания5.
По време на православните съвещания през 1923 и 1930 г. Българската
църква не е канена. По този повод Епифанийският митрополит Игнатий, водач на Антиохийската делегация, споделя, че поради тази причина на тях не
са взети никакви важни решения. Това прозвучава като комплимент за нашата
църковна делегация.
Същинската делова работа започва на 25 септември в храма „Св. Благовещение“, където се провеждат пленарните заседания. Участват делегации
от Вселенската патриаршия, Александрийската патриаршия, Антиохийската
патриаршия, Йерусалимската патриаршия, Руската патриаршия, Сръбската
патриаршия, Румънската патриаршия, Българската патриаршия, Кипърската
църква, Гръцката църква, Полската църква и Чехословашката църква.
Древните източни църкви са представени от Коптската църква, Етиопската църква, Арменската църква, Яковитската църква и Малабарската църква. Присъстват инославни наблюдатели от Старокатолическата църква, Англиканската църква и Епископалната църква в Америка. Поканени са гости
от Световния съвет на църквите, православни наблюдатели, както и гости от
различни конфесии, включително и католици.
Михайлов, Ап. Всеправославното съвещание в Родос. – Църковен вестник,
1961, бр. 30, 3–4 (Mihaylov, Ap. Vsepravoslavnoto saveshtanie v Rodos. – Tsarkoven
vestnik, 1961, br. 30, 3–4).
4
Заседание на Св. Синод в пълен състав от 5 септември 1961 г., протокол № 10.
ЦДА, ф. 549, оп. 3, а. е. 5, л. 94.
5
Всеправославно съвещание на остров Родос. – Църковен вестник, 1962, бр. 3,
3–8 (Vsepravoslavno saveshtanie na ostrov Rodos. – Tsarkoven vestnik, 1962, br. 3, 3–8).
3
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Делегацията на Българската църква е в състав Старозагорски митрополит Климент, Ловчански митрополит Максим, Левкийски епископ Партений,
протопрезвитер проф. д-р Стефан Цанков, проф. д-р Димитър Дюлгеров и
Апостол Михайлов. Приветственото послание на Българския патриарх Кирил е прочетено от водача на българската делегация митрополит Климент на
руски език. На гръцки език е преведено от Апостол Михайлов.
На 26 септември е проведено заседание, на което са утвърдени 6 комисии, както и съставът им. За зам.-председател на Първата е избран Старозагорският митрополит Климент. Тя обсъжда темата „Догмат и богослужение“.
Във Втората комисия участва протопрезвитер Стефан Цанков, където се разисква „Църковно устройство и ред“. Ловчанският митрополит Максим взема
участие в Третата, а темата е „Отношенията на Православната църква една
към друга и към останалия християнски свят“. В Четвъртата комисия с български представител Левкийския епископ Партений се разглеждат „Социални
и богословски проблеми“. Гръцкият възпитаник Апостол Михайлов участва
в Петата, която разисква въпроса „Връзки с древните източни църкви“. В последната комисия българският представител е проф. Димитър Дюлгеров, а
обсъжданата тема е „Връзки със Западните църкви“.
На 29 септември пленарното заседание е проведено при закрити врата
и са изслушани докладите от шестте комисии. Налице е единодушие, което
позволява да бъдат поканени представителите на печата и наблюдателите от
другите църкви. Въз основа на изложенията е одобрен каталогът на темите за
бъдещия предсъбор. По настояване на руската делегация е гласувано предложение за създаване на всеправославен комитет, който да направи подготовката за провеждането му. На 1 октомври е отслужена тържествена литургия, в
която участват ръководителите на православните делегации.
Успехът на съвещанието е очевиден, тъй като за първи път след продължителен период от време поместните православни църкви установяват директен контакт помежду си, имат възможност да се опознаят, да общуват и да
разискват различни проблеми от църковен характер6.
Участниците на Първото всеправославно съвещание в Родос излизат с
възвание, като по този начин Православната църква манифестира единството
си. В него се споменават древните Източни църкви, както и Западната църква,
като не липсват пожелания за осъществяване завета на Спасителя, изразен
по категоричен начин в първосвещеническата молитва, в която Той се моли
„… да бъдат всички едно: както Ти, Отче, си в Мене и аз във Тебе, тъй и те да
бъдат в Нас едно …“ Йоан. 17:217.
Православното съвещание на остров Родос. – Църковен вестник, 1962, бр. 5,
6–9 (Pravoslavnoto saveshtanie na ostrov Rodos. – Tsarkoven vestnik, 1962, br. 5, 6–9).
7
Възвание на Всеправославното съвещание в Родос. – Църковен вестник, 1961,
бр. 33-34, 1–2 (Vazvanie na Vsepravoslavnoto saveshtanie v Rodos. – Tsarkoven vestnik,
1961, br. 33-34, 1–2).
6
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За разлика от Православната църква, която признава седем вселенски
събора, проведени между 325 и 787 г., Римската църква признава двадесет и
един вселенски събора, като последният остава в историята като Втори ватикански събор, свикан през 1962 г. от папа Йоан XXIII8.
По време на своя понтификат папа Ронкали дава нова насока на Римокатолическата църква. Целите, които си поставя, са тя да се приспособи към
нуждите на времето и да води конструктивна политика, сближаване с другите
християнски вероизповедания, развитие на икуменизма и др. В това се изразява новата концепция за ролята на Римската църква в съвременния свят9.
Папа Ронкали умира на 3 юни 1963 г. В качеството си на Римски първосвещеник той участва активно в борбата за мир, разоръжаване и социална
справедливост. Обществената и църковната му дейност са оценени високо от
тогавашните държавни лидери10.
На 21 юни 1963 г. за папа е избран Джовани Батиста Монтини, който
получава името Павел VI. Той е убеден привърженик на реформите в Римокатолическата църква и довършва започнатото от Йоан XXIII. Това е напълно
логично, още повече, че Монтини е първият кардинал, въведен от папа Ронкали на 15 декември 1958 г.11
Поместните православни църкви са поканени да участват с наблюдатели на сесиите на Втория ватикански събор, но тъй като липсва общо решение
по този въпрос, всяка църква сама взема отношение към поканата. Това налага
свикването на Второ всеправославно съвещание, а инициатор отново е Вселенската патриаршия12.
На заседание на Св. Синод в намален състав, проведено на 3 септември
1963 г., до знанието на синодалните членове се свежда съдържанието на телеграма от 24 август 1963 г. на патриарх Атинагор, с която предлага Второто
всеправославно съвещание да се състои отново на остров Родос, за да се излезе с общо становище по поканата на Римокатолическата църква за участие
на поместните църкви с наблюдатели на Втората сесия на Втория ватикански
събор. Вселенският патриарх настоява БПЦ да изпрати двама представители.

Партений, Левкийски. Втори Родос. – Духовна култура, 1964, кн. 8, с. 1
(Parteniy, Levkiyski. Vtori Rodos. – Duhovna kultura, 1964, kn. 8, s. 1).
9
Попов, Х. Отзиви и бележки. – Църковен вестник, 1963, бр. 27, с. 7 (Popov, H.
Otzivi i belezhki. – Tsarkoven vestnik, 1963, br. 27, s. 7).
10
Официален отдел. Негово Светейшество папа Йоан XXIII почина. – Църковен
вестник, 1963, бр. 24, с. 12 (Ofitsialen otdel. Negovo Sveteyshestvo papa Yoan XXIII
pochina. – Tsarkoven vestnik, 1963, br. 24, s. 12).
11
Попов, Х. Отзиви и бележки, с. 7 (Popov, H. Otzivi i belezhki, s. 7).
12
Партений, Левкийски. Втори Родос, с. 1 (Parteniy, Levkiyski. Vtori Rodos,
s. 1).
8
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При стеклите се обстоятелства Св. Синод намира за целесъобразно на
Второто съвещание в Родос да изпрати двама архиереи – митрополит Максим
и Левкийския епископ Партений13.
На 24 септември 1963 г. висшите български духовници пристигат на
Атинското летище. Посрещнати са от Родоския митрополит Спиридон и настанени в хотел „Сесил“ в кв. „Кифисия“, където отсядат и делегациите на
другите поместни църкви.
На другия ден делегатите посещават Атинския архиепископ Хризостом.
От тяхно име е приветстван от Илиополския митрополит Мелитон, водач на
делегацията на Цариградската патриаршия. Архиепископ Хризостом пожелава успешна работа на съвещанието, но в същото време обявява, че Еладската
църква няма да участва в него. Той изразява увереност, че при взимането на
решения делегатите ще се съобразяват с догматите и каноните на Православната църква. Това е в рамките на добрата дипломация. В същото време той се
опитва да дава конкретни указания на делегатите и критикува „безогледната“
римокатолическа пропаганда, като на преден план поставя обявеното решение Гръцката православна църква да не участва в това съвещание14.
Атинският архиепископ заявява категоричната си позиция, че е против
изпращането на наблюдатели на Втория ватикански събор, както и срещу провеждането на съвещание в Родос, което да се занимае с този въпрос. Поради
тази причина Еладската православна църква бойкотира съвещанието15.
На 26 септември делегатите заминават със самолет за остров Родос.
Присъстват делегации от Цариградската, Александрийската, Антиохийската,
Йерусалимската, Руската, Сръбската, Румънската, Българската, Кипърската и
Чехословашката православна църква. Вечерта Родоският митрополит Спиридон дава тържествен прием за делегатите16.
Една от основните задачи на съвещанието е обсъждането на отношенията между Православната и Римската църква в контекста на идеята за изпращането на наблюдатели на Втората сесия на Втория ватикански събор в Рим.
Говори се за помирение и създаване на нови отношения в духа на християнската любов. Водачът на българската делегация – Ловчанският митрополит
Максим, произнася приветствено слово на руски език17.
Деловата работа започва на 27 септември след тържествена св. литургия, отслужена от Минския и Беларуския митрополит Никодим, водач на руската делегация. Заседанията се провеждат в една от залите на хотел „Елафос“
при закрити врата. Председателствани са от митрополит Мелитон. Секретар е
Мирликийският митрополит Хризостом.
Заседание на Св. Синод в намален състав от 3 септември 1963 г., протокол №
33. ЦДА, ф. 549, оп. 3, а. е. 10, л. 521–522.
14
ЦДА, ф. 549, оп. 3, а. е. 9, л. 264–265.
15
Партений, Левкийски. Втори Родос, с. 3 (Parteniy, Levkiyski. Vtori Rodos, s. 3).
16
ЦДА, ф. 549, оп. 3, а. е. 9, л. 265–266.
17
Партений, Левкийски. Втори Родос, 6–7 (Parteniy, Levkiyski. Vtori Rodos, 6–7).
13
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На следобедното заседание митрополит Мелитон включва в дневния
ред разглеждането на два въпроса – за изпращането на наблюдатели на Втория ватикански събор и за започването на диалог между Православната и Римокатолическата църква.
По първия въпрос отношение вземат ръководителите на делегациите по
старшинство на църквите, които представляват. Делегациите на Цариградската, Александрийската, Антиохийската, Йерусалимската, Сръбската и Кипърската църква се обявяват против изпращането на наблюдатели на Ватиканския
събор, като мотивират становището си преди всичко със злините, които Римокатолическата църква нанася на светото православие през вековете с прозелитичната си религиозна пропаганда.
Делегатите на Руската, Румънската, Българската и Чехословашката
църква настояват всяка поместна църква сама да реши дали да изпрати наблюдатели на събора. Аргументите са, че наблюдателите не са участници в него и
по никакъв начин не ангажират Православната църква, тъй като задачата им
е да следят деловата работа, за да получат реална представа за случващото се
и впоследствие да информират своите църкви. Въпросите, които разглежда
съборът, не са от догматично и канонично естество. Това позволява на Православната църква да не се чувства страна. Смята се, че единството на православието няма да се наруши от нееднаквото отношение на отделните поместни
църкви, както то не се нарушава от нееднаквото им отношение към Световния
съвет на църквите.
Споменатите делегати са представители от социалистически страни.
Явно в това единомислие има и политически мотиви, наложени им от съответните комунистически правителства, които в основни линии определят и
начина им на поведение, тъй като в голяма степен са зависими от управляващите18.
Известно е, че Руската православна църква гледа с известна предпазливост на Втория ватикански събор и в началото не бърза с изпращането на
наблюдатели. Неслучайно след една публикация в италианския вестник „Темпо“ през май 1959 г., според която представители на Св. Синод на Руската
църква са водили разговори с папския нунций във Виена монсеньор Деле Пиано за изпращане на наблюдатели на събора, Московската патриаршия реагира остро и опровергава появилата се информация.
От Москва внимателно следят за духа и насоката на събора. Личната
ангажираност на папа Йоан XXIII дава повече яснота за целите му. На 27
септември 1962 г. монсеньор Йоан Вилебрандс, секретар на Секретариата за
християнско единство, се среща с представители на Московската патриаршия
в руската столица. Той ги запознава с подготовката на събора, с целите и задачите му. По този начин Руската църква получава по-пълна представа за предстоящия събор.
18

ЦДА, ф. 549, оп. 3, а. е. 9, л. 266–268.
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В началото на октомври кардинал Августин Беа изпраща официална
покана до Московската патриаршия да участва на Втория ватикански събор
с наблюдатели. На заседание, проведено на 10 октомври, Св. Синод на РПЦ
приема поканата. Като наблюдатели са изпратени протойерей Виталий Боровой и архимандрит Владимир Котляров, които на 12 октомври заминават за
Рим. Това е голям успех за дипломацията на Ватикана и изненадва делегати и
наблюдатели на събора19.
Членът на делегацията на Вселенската патриаршия – Филаделфийският
митрополит Яков, изразява мнение, че въпросът с изпращането на наблюдатели на Ватиканския събор не е актуален, а на дневен ред трябва да се постави въпросът за диалога между двете църкви на равни начала. Неговото
предложение е подкрепено от делегатите на Александрийската патриаршия,
Антиохийската патриаршия, Йерусалимската патриаршия, Сръбската църква
и Кипърската архиепископия20.
Митрополит Яков изтъква важността от започването на разговори с Римокатолическата църква, още повече че такива разговори се водят с Англиканската и Старокатолическата църква, а отношенията с тях са приятелски. „…
Затова считаме за уместно да се възползваме от сегашната покана за участие
с наблюдатели на Ватиканския събор, за да започнем диалог на равни начала.
Този диалог при светлината на Свещеното Писание и Предание, с обща молитва и с помощта на Св. Дух може да доведе до възобновяване на братските
взаимоотношения. Ние смятаме това за необходимост на времето и вярваме,
че този въпрос е много важен за всички църкви.“
Ръководителят на делегацията на Руската православна църква митрополит Никодим и ръководителят на делегацията на БПЦ митрополит Максим
Ловчански изказват съжаление, че въпросът е повдигнат без предварително
предупреждение. По този начин сестрите църкви се поставят пред свършен
факт, без възможност да уведомят своевременно своите патриаршии, поради
което нямат пълномощия да вземат и съответните решения.
Въпреки деликатната ситуация, в която са поставени, митрополит Никодим изказва становище, че знаейки отношението на неговата църква към
икуменизма, няма да се обяви срещу предложението за диалог с католиците.
Според него обаче подробностите трябва да се обсъждат съвместно и решенията да се одобряват от поместните православни църкви.
Българската църковна делегация се съгласява с направеното предложение при положение, че решението ще бъде окончателно прието и ще влезе в
сила след одобряването му от предстоятелите и синодите на поместните църкви. След изказванията на делегатите с единодушие е приет следният текст:
Ведерников, А. Позиция на доброжелателно внимание (по повод Втория ватикански събор). – Църковен вестник, 1963, бр. 32, 4–5 (Vedernikov, A. Pozitsiya na
dobrozhelatelno vnimanie (po povod Vtoriya vatikanski sabor). – Tsarkoven vestnik, 1963,
br. 32, 4–5).
20
Партений, Левкийски. Втори Родос, с. 10 (Parteniy, Levkiyski. Vtori Rodos, s. 10).
19
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„По направеното предложение от Вселенската патриаршия да се започне диалог при равни начала между Православната църква и Римокатолическата се взе единодушно решение от всички православни делегации да се одобри
това предложение, като се представи от Негово Светейшество Вселенския патриарх и останалите блаженейши предстоятели на православните църкви за
по-нататъшното му съвместно приложение.“
Тук се забелязва противопоставяне между две групи. Не толкова, че автокефалните църкви от Източна Европа са против, колкото да се покаже, че те
са фактор, а и от факта, че предложението не идва от тяхно име (респективно
от Руската и Българската църква).
Заседанието завършва със заключително слово на председателя митрополит Мелитон и с прочитане на Никео-Цариградския символ на вярата.
Вечерта е даден прием от кмета на града, а в края Вселенският патриарх се
обажда по телефона и разговаря с ръководителите на делегациите.
Видно е, че той е държан в течение на случващото се на съвещанието. С този умел дипломатичен ход патриарх Атинагор показва интерес към
съвещанието, като по този начин напомня, че е пръв сред равни. На българската делегация изказва благодарност за ценния ѝ принос в мъдрите решения
и изпраща братски поздрави на патриарх Кирил и на българските архиереи.
Любопитното е, че разговорът е проведен на български език21.
Третото всеправославно съвещание се провежда от 1 до 15 ноември
1964 г. с участието на Константинополската патриаршия, Александрийската патриаршия, Антиохийската патриаршия, Йерусалимската патриаршия,
Руската църква, Сръбската църква, Румънската църква, Българската църква,
Кипърската архиепископия, Гръцката църква, Полската църква, Грузинската църква, Чехословашката църква и Финландската църква. Съвещанието е
председателствано от Илиополския и Тирски митрополит Мелитон, ръководител на делегацията на Вселенската патриаршия. Секретар е Мирликийският митрополит Хризостом22.
Българската църковна делегация е съставена от трима членове – Старозагорския митрополит Климент, Сливенския митрополит Никодим и Апостол
Михайлов. Те заминават за Атина на 30 октомври 1964 г. и след еднодневен
престой в гръцката столица на 31 октомври със самолет пътуват за остров Родос. Посрещнати са изключително сърдечно от губернатора на Додеканезите,
от кмета на града и от много граждани.
На 1 ноември в храма „Св. Благовещение“ ръководителите на делегации отслужват тържествена св. литургия. Съвещанието е открито следобед от
митрополит Мелитон, представител на Вселенската патриаршия.
Доклад от 3 октомври 1963 г., подписан от Ловчанския митрополит Максим
и Левкийския епископ Партений за участието им на Второто родоско всеправославно
съвещание от 25 до 30 септември 1963 г. ЦДА, ф. 549, оп. 3, а. е. 9, л. 264–271.
22
Бележка. ЦДА, ф. 549, оп. 3, а. е. 91, л. 64.
21
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В дневния ред на Третото всеправославно съвещание са включени въпросите за диалога с Римокатолическата, със Старокатолическата и с Англиканската църква. На първо място е поставен за обсъждане въпросът за разговорите с Римската църква. Най-подготвен по темата се оказва Мирликийският
митрополит Хризостом, представител на Вселенската патриаршия и секретар
на съвещанието. Той успешно запознава присъстващите делегати с характера на диалога. Изтъква се и парадоксът, че част от поместните православни
църкви са членове на Световния съвет на църквите и по тази линия общуват
с представители на различни протестантски общности, а в същото време с
Римокатолическата църква липсва диалог, още повече, че тя е по-близка до
Православната църква.
По време на обсъждането се чуват различни мнения, но надделява
виждането да се постави началото на богословски разговори и със Западната
църква. Въпреки това част от сестрите църкви нямат готовност за подобен
подход поради различни предубеждения, натрупаното недоверие през годините и прозелитизма на Римокатолическата църква, изразен в униатската пропаганда23. Становището на Българската църква по този въпрос излага Старозагорският митрополит Климент24.
Констатирано е желанието на Православната църква да подобри отношенията си със Западната църква и да подготви почвата за преодоляване на
съществуващите пречки за започване на богословски диалог. Обсъдена е и
работата на Втория ватикански събор, като се отбелязва, че окончателните му
решения ще представляват интерес за Източната църква25.
На съвещанието е прочетено приветствие от Българския патриарх Кирил, който поздравява участниците от името на Св. Синод на БПЦ и от свое
име. Българските архиереи оценяват положително предложението за начало
на разговори между Православната и Римокатолическата църква26.
В становището на Св. Синод на БПЦ архиереите признават, че Римокатолическата църква съхранява много от основните истини и ценности на
Христовата църква, което я прави близка до православието, но вероучителни
и църковно-устройствени различия на догматическа основа я отклоняват от
древноапостолското и светоотеческото наследство27.
Климент, Старозагорски. Третото всеправославно съвещание. – Духовна култура, 1965, кн. 5-6, 31–45 (Kliment, Starozagorski. Tretoto vsepravoslavno
saveshtanie. – Duhovna kultura, 1965, kn. 5-6, 31–45).
24
Климент, Старозагорски. Третото всеправославно съвещание, 1–2 (Kliment,
Starozagorski. Tretoto vsepravoslavno saveshtanie, 1–2).
25
Бележка. ЦДА, ф. 549, оп. 3, а. е. 91, л. 64–65.
26
Приветствие от името на Българския патриарх Кирил и Св. Синод на БПЦ
във връзка с откриването на Третото всеправославно съвещание в Родос. ЦДА, ф. 549,
оп. 3, а. е. 79, л. 1–2.
27
Становище на Св. Синод на БПЦ по въпросите за диалога между Православната
църква и Римокатолическата църква. ЦДА, ф. 549, оп. 3, а. е. 79, л. 34–36.
23
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На проведеното заседание на 6 ноември се оформят двата противостоящи лагера. Вселенската църква, Йерусалимската, Александрийската, Кипърската и Финландската настояват за започване на диалог без отлагане, а останалите седем – Руската, Сръбската, Румънската, Българската, Чехословашката,
Полската, Грузинската и Антиохийската, застъпват становище той да започне
след приключването на Втория ватикански събор. По-различно е мнението
на Гръцката православна църква, според която началото на разговорите да се
обяви незабавно, но да започнат на по-късен етап.
Това заседание протича при закрити врата, но въпреки това гръцките
печатни издания своевременно информират читателите си за случващото се
на съвещанието28.
Следват няколко дневни паузи, които целят намиране на приемливо решение по спорния въпрос. Така на 13 ноември консултациите се подновяват
с надежда да се гласува приемливо предложение. В крайна сметка се стига
до общо становище, на базата на което се предлага специално възвание към
поместните православни църкви. Текстът е съгласуван и излиза официално
от името на Третото всеправославно съвещание. Направени са няколко редакции, плод на взаимни компромиси.
Според митрополит Мелитон поредното съвещание в Родос е успешно,
тъй като въпреки разногласията по въпроса за диалога с Римокатолическата
църква участниците запазват единството си. На принципна основа е поставен въпросът за разговори между Източната и Западната църква, но като найважно се определя взаимното опознаване и сближаване на самите поместни
православни църкви29.
Първото всеправославно съвещание в Родос изразява готовност да развива връзките между християните с любов в Христа, а Второто приема единодушно на Западната църква да бъде предложен диалог на равни начала. Третото съвещание повтаря изразеното желание на Източната църква за участие
в него, като стига до заключението, че е необходима подготовка и създаване
на подходящи условия.
Приема се всяка поместна църква да развива самостоятелно отношения
с Римокатолическата църква с надеждата, че по този начин съществуващите
трудности ще бъдат преодолени.
Климент, Старозагорски. Третото всеправославно съвещание, 4–10
(Kliment, Starozagorski. Tretoto vsepravoslavno saveshtanie, 4–10).
29
Климент, Старозагорски. Третото всеправославно съвещание. – Духовна
култура, 1965, кн. 9, 1–10 (Kliment, Starozagorski. Tretoto vsepravoslavno saveshtanie.
– Duhovna kultura, 1965, kn. 9, 1–10). На с. 11–12 може да се види текстът на възванието на Третото всеправославно съвещание в Родос. То е публикувано и в „Църковен
вестник“. Вж. Михайлов, Ап. Възвание на Третото всеправославно съвещание в Родос (от 1 – 15.XI.1964). – Църковен вестник, 1964, бр. 44, 1–2 (Mihaylov, Ap. Vazvanie
na Tretoto vsepravoslavno saveshtanie v Rodos (ot 1 – 15.XI.1964). – Tsarkoven vestnik,
1964, br. 44, 1–2).
28
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Относно продължаването на богословските дискусии с Англиканската
църква е решено създаването на междуправославна комисия от специалисти
богослови. От значение е изготвянето на каталог с въпросите, подлежащи
на обсъждане. Една от задачите на комисията е да подготви богословската
дискусия с англиканите след консултация между автокефалните православни
църкви.
Във връзка с разговорите със Старокатолическата църква Третото всеправославно съвещание гласува създаването на междуправославна богословска комисия със задача „да подготви систематически православните тезиси за
бъдещите богословски дискусии въз основа на доктриналните, догматически
и литургически текстове на Старокатолическата църква и на материала, натрупал се в резултат на предишните дискусии. Комисиите да започнат разговорите след консултация между двете църкви“.
От 19 до 26 юни 2016 г. на остров Крит се проведе Велик и свят събор на
Православната църква. На практика това е най-висшият форум на Източната
църква от десетилетия наред. Той може да се разглежда и като етап от диалога
за всеправославно единство, независимо от факта, че четири поместни църкви не взеха участие в него. Гласувани бяха важни документи, а съборът протече в демократичен дух, който е характерен за древната църква. Съборните
документи са подписани от десет поместни църкви, които участваха в работата на събора. Това са Константинополската, Александрийската, Йерусалимската, Сръбската, Румънската, Кипърската, Еладската, Албанската, Полската
и Чешко-Словашката църква. Поради съперничеството между Московската и
Константинополската патриаршия за водачество в православния свят Грузинската, Българската, Антиохийската и Руската църква бойкотираха събора. Въпреки това Великият и свят събор в Крит си остава всеправославен, тъй като
всички сестри църкви са поканени да присъстват и предварително заявяват
съгласието си за участие в него. Освен това същите атокефални църкви дават
своя принос за организирането му. С неучастието си БПЦ сама се постави в
изолация и застана срещу съборността и единството в Църквата30.
По темата голяма ревност проявява проф. Калин Янакиев, който е един от
водещите философи и богослови в България. С поредица от статии той аргументирано защитава съборното начало в Църквата и критикува прибързаното решение на Св.
Синод на БПЦ да не участва на събора в Крит. (Вж. Янакиев, К. Щрихи от антисъборната пропаганда (Yanakiev, K. Shtrihi ot antisabornata propaganda) http://dveri.
bg/w8wqw, Янакиев, К. Към Св. Синод: Настойчиво (Yanakiev, K. Kam Sv. Sinod:
Nastoychivo) http://dveri.bg/w8d6y)
От многото статии, които се появиха в различни електронни издания, ще спомена тази на Атанас Ваташки „За Църквата, Критския събор и заблудите около него“.
Младият богослов по убедителен начин доказва несъстоятелността на решението на
Св. Синод на родната ни църква да бойкотират работата на всеправославния събор и
по този начин нарушиха съборното единство в Църквата, а аргументите за това неучастие се оказаха заблуди и чисти лъжи. Вж. Ваташки, А. За Църквата, Критския
30

Родоските съвещания (1961, 1963 – 1964) като предтеча на Великия и свят събор...

299

На заседанията присъстват 170 епископи на Православната църква.
Обсъждат се шест теми, които са окончателно одобрени и приети. Това са
„Православната диаспора”, „Автономията и начинът за нейното провъзгласяване”, „Тайнството Брак и препятствията за него”, „Мисията на Православната църква в съвременния свят”, „Отношенията на Православната църква
с останалия християнски свят” и „Важността на поста и неговото спазване
днес”. В последния работен ден съборните отци излязоха с общо послание.
Работата на Великия и свят събор на Православната църква е вече история, но поуките и резултатите от него тепърва ще се коментират и анализират. Той е плод на труда на няколко поколения богослови на Православната
църква, които работиха всеотдайно десетилетия наред, за да се реализира тази
среща през настоящата година. Критският събор олицетворява на практика
единството на Църквата независимо от факта, че няколко поместни църкви не
участваха в него. Разбира се, те ще имат възможност да подпишат документите постфактум, тъй като в Православната църква има такава практика31.
Чрез проведените съвещания в Родос през 1961, 1963 и 1964 г. поместните православни църкви показват, че са един общ организъм – членове на
едната, света, съборна и апостолска Църква.
Главните успехи на тези съвещания се състоят в това, че предстоятелите на автокефалнитe църкви общуват помежду си, взаимно се опознават,
обсъждат въпроси от църковен характер и непрекъснато утвърждават единството и съборността в Църквата.
Признаването на патриаршеското достойнство на БПЦ от Вселенската
патриаршия на 27 юли 1961 г. позволява нашата църква да заеме полагащото
ѝ се място сред поместните православни църкви и да участва пълноценно във
всеправославния диалог. Така на практика се признава валидността на акта от
10 май 1953 г., с който е възстановено патриаршеското достойнство на БПЦ.

събор и заблудите около него. (Vatashki, A. Za Tsarkvata, Kritskiya sabor i zabludite
okolo nego) http://dveri.bg/w84a6, http://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100658/
catid,120/id,22850/view,article/
31
Димитрова, Е. Преди заключителната сесия на Всеправославния събор
(Dimitrova, E. Predi zaklyuchitelnata sesiya na Vsepravoslavniya sabor). http://dveri.bg/
w89p3, Иванова, Н. Светият и велик събор на о. Крит започва днес (Ivanova, N.
Svetiyat i velik sabor na o. Krit zapochva dnes).
http://dobrotoliubie.com/2016/06/20/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0
%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%8
7%D0%B2%D0%B0/,
Участниците в Светия и велик събор приеха всички документи на най-големия
православен форум. http://dveri.bg/w89yx, Послание на Светия велик събор до православния народ и всеки човек с добра воля. http://dveri.bg/w8w4f

300

Румен Ваташки

По принцип автокефалните православни църкви избягват да се докосват до парливите проблеми на времето, в което живеем, но в онези години
те намират сили да поставят на дневен ред отношенията между Източната и
Западната църква, като се стремят към нова близост в духа на християнската
любов въпреки векове на недоверие заради политиката на прозелитизъм спрямо Православната църква.
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АНТИЗАПАДНАТА ПРОПАГАНДА
В БЪЛГАРСКАТА ПРЕСА
ОКОЛО ШЕСТДНЕВНАТА ВОЙНА (ЮНИ 1967 г.)
Димо Георгиев
ANTIWESTERN PROPAGANDA IN THE BULGARIAN
PRESS REGARDING THE SIX-DAY WAR (JUNE 1967)
Dimo Georgiev
The text deals with the propaganda coverage in the press of the People‘s Republic
of Bulgaria (PRB) on the Six-Day War (June 1967). PRB broke its diplomatic relations
with Israel following the response to the Arab cause of the Soviet Union. This forced the
Bulgarian press to confront the image of an enemy – Israel, behind which was the ‘global
aggressor’- the USA. The text presents articles, cartoons and photographs in several national editions, and proves the existence of steady political stereotypes (such as ridiculous
clichés about Israel‘s ‘Nazi militarization’). Israel became part of the Bulgarian Communist discourse of anti-Western propaganda as an agent of capitalism, militarism, and a
conductor of US policy in the Middle East. Despite the propaganda, anti-Semitic political
and social panic, a characteristic feature of other Communist Eastern European countries,
did not develop in the PRB.

Връзките между Израел и България са динамични – с политическа декларативност и журналистическо постоянство се изтъкват позитивните исторически моменти (като добре изгладеният с времето разказ за „спасяването“ на българската еврейска общност през Втората световна война). Далеч от
чувство за юбилярна злопаметност, следвайки историческата коректност със
стремеж за непредубедена изследователска работа, припомням и интерпретирам едни „особени“ моменти (сякаш оставени без сериозно историографско
внимание) – антиизраелската (= антизападна) пропаганда и скъсването на дипломатически отношения заради Шестдневната война от юни 1967 г. между
Израел и Обединената арабска република (ОАР-Египет), Сирия и Йордания (т.
нар. Трета израело-арабска война). Народна република България (НРБ) доказва своята циркумсъветска зависимост и проарабска позиция през (и непосредствено след) войната. Скъсването не е продукт на непосредствени проблеми,
защото през 50-те години при тежки директни инциденти двете държави така
и не прибягват до него, а следствие на цели, зададени на София (и на целия
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Източен блок) от Москва. Позиционирането в Студената война изисква колективни жестове на лоялност. Израел става част от капиталистическия Запад
(при цялата очевидна географска условност), съюзник на Съединените щати
(САЩ) – както в политически и военен, така и в идеологически план, затова
се превръща в обект на пропагандна разработка.
Пропагандата, зададена от Българската комунистическа партия (БКП),
изгражда поредица от негативни политически клишета за Израел, транслирани в пресата, чиято знаковост и устойчивост са типичен пример за лицемерие
в условията на студения обществен климат на тоталитарния режим. Избирам
да се спра на пресата, защото е достъпна, масова, транслира властовите императиви в обществото и предполага разнообразни форми – публикуване на
статии, съобщения, но и фотографии и карикатури. Антиизраелската пропаганда става част от репертоара на антизападната пропаганда, с особено ясно
поставено равенство между Тел Авив, Вашингтон, Лондон. Разобличено е
„кукловодството“ на американската политика, наследството на западноевропейския колониализъм – империалистическите сили чрез Израел притискат
развиващия се „свободен“ арабски свят.
Ударението на пропагандата в българските условия е върху антикапиталистическа и антиимпериалистическа критика на израелския политически
и военен елит, без антисемитските изблици, характерни принципно през 50те и 60-те години за Съветския съюз (СССР) и някои държави от Източния
блок като Полската народна република (ПНР). Скъсването (по свидетелства
на представители на българската еврейска общност) затруднява, но не прекъсва родовите и културните нишки. Пресата (обаче) с охота изгражда нелепи
расистки сравнения, които изискват историографско обяснение.
Антизападната пропаганда в НРБ присъства по-скоро периферно в тематиката на съвременната българска историография – при разглеждане доминират стандартните идеи на емпиричната история, възприемаща концептуалното съдържание на пропагандата като „страничен продукт“ на политико-дипломатическите решения и действия. Докато културната история, припозната
за основен теоретичен импулс на настоящата разработка, дава разнообразни
интерпретативни възможности – например проследяването на пропагандните
канали в пресата, разчитането на идеологическите кодове, изграждането на
един устойчив ред от стереотипи и предразсъдъци за враг, удовлетворяващ
политическите интереси и представи на комунистическия режим. Пропагандното съдържимо, автори и адресати получават самостоятелна стойност
и обяснение.
Реалностите в Европа след Втората световна война лишават България
от самостоятелно политическо развитие и прикачват страната в орбитата на
СССР. Метафората за „сателит“ описва претенцията на Москва, че светът
е поделен с Вашингтон и Източна Европа попада в комунистическата зона.
Подобен светоглед отсъжда едно преди всичко идеологическо противопоставяне. България е задължена да следва съветската линия на поведение и да
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пренареди своето общество. Лайтмотивът „Вечна дружба“ навява претенции
за дълготрайност и нерушимост. БКП контролира държавата, а издигането
и характерът на партийните лидери се отпечатва и усеща по особено силен
начин – техните кариери зависят от одобрението или недоволството на поредицата съветски водачи. Историкът Норман Дейвис със съзнателна краткост
отделя на НРБ през 60-те години няколко изречения в известното си сравнително изследване Европа: „България се състезава с Източна Германия за
лаврите на мрачната неподвижност. Индустриализацията започнала късно,
както и държавната експлоатация на туризма и търговията с вино. Партийният лидер Тодор Живков поддържал робския просъветски курс на страната от
1954 до 1990 г.“1
Обобщението на Дейвис е подвеждащо вярно. Дяволът е в детайлите,
но отказът от реални реформи, закъснелите стопански инициативи и особено
просъветското поведение са фактори. Дълбоката лоялност на българския политически елит към Москва (Тодор Живков лично показва завидни усилия)
изисква предугаждане и следване на съветските политики, особено в т. нар.
Трети свят – поле на официална деколонизация, неформален неоколониализъм, арена на борба за влияние между суперсилите САЩ и СССР. Източният блок е използван за посредник в установяване на съветско присъствие и
привличане на нови съюзници. НРБ, по тази логика, води активна политика
и бърза да установи стопански и пропагандно-културни връзки, особено със
страните от Северна Африка и Близкия изток, които са постигнали независимост основно от Британия и Франция. „Целият Близък изток, пише историкът
Жорж Корм, се превръща в зона на жизнен интерес както за Западна Европа,
така и за Съединените щати, докато за Съветския съюз, който въпреки своите
победи и завоевания е все така обграден от ‚капиталистическия свят‘, проникването в Близкия изток – запазена сфера за Запада – си остава важна цел
на външната политика.“2
Отношенията на НРБ с Израел са твърде специфични – по думите на
историка Михаил Груев те бележат „особено полярно развитие“.3 Българската
историография върху Близкия изток отделя внимание преди всичко на арабските страни.4 Израел е проследен в края на 40-те и началото на 50-те години,
Дейвис, Н. Европа. История. Велико Търново, 2005, с. 1109 (Deyvis, N. Evropa. Istoriya. Veliko Tarnovo, 2005, s. 1109).
2
Корм, Ж. История на Близкия изток от древността до наши дни. София,
2009, с. 97 (Korm, Zh. Istoriya na Blizkiya iztok ot drevnostta do nashi dni. Sofiya, 2009,
s. 97).
3
Груев, М. Външната политика на Народна република България и Студената
война. – В: НРБ от началото до края. София, 2011, с. 231 (Gruev, M. Vanshnata politika na Narodna republika Balgariya i Studenata voyna. – V: NRB ot nachaloto do kraya.
Sofiya, 2011, s. 231).
4
Вж. Филипова, Н. Българската дипломация в Египет, Сирия и Ирак във времето на Студената война (средата на 50-те – средата на 70-те години на XX век).
1
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когато се установяват дипломатическите отношения на 29 ноември 1948 г. и
се уреждат проблемите около миграцията (т. нар. Голяма алия – „възлизането“
на диаспората в Палестина) на по-голямата част от българската еврейска общност, докато 60-те години и скъсването на отношенията остават без сериозно
обяснение.5 Необходимо е едно преобръщане на представите – ако историкът
Любомир Огнянов коректно пише „естествено в годините на Студената война
да има и среди, които провеждат и антибългарска пропаганда в Израел“,6 то
да бъде зададен и въпрос за интензитета и концептуалното съдържание на
антиизраелската пропаганда в НРБ.
Втората световна война и Холокостът (Шоа – „бедствието“) изправят
европейските еврейски общности, разпръснати и уязвими, пред труден избор – миграция в историческата близкоизточна прародина (Ерец) и постигане
на ционистката идея за самостоятелна държава (Мединат Израел), способна
да защити и предпази, или завръщане/оставане по родните места. Антисемитизмът не изчезва с военно-политическото рухване на нацизма, а проблемите
и предизвикателствата с възстановяването на собственост, настаняването, лечението, изхранването, политическата принадлежност и често направо оцеляването в следвоенната вълна от насилие и отхвърляне правят оставането
трудно – особено в съветизираната Източна Европа.7 Трудно протича и създаването на държава в Палестина. Британската колониална власт, наложена
София, 2008 (Filipova, N. Balgarskata diplomatsiya v Egipet, Siriya i Irak vav vremeto
na Studenata voyna (sredata na 50-te – sredata na 70-te godini na XX vek). Sofiya, 2008).
5
За важно „изключение“, проследяващото политическите и дипломатическите
реакции на НРБ (в контекста на съветските императиви) около Шестдневната война,
вж. Baev, J. Eastern Europe and the Six Day War: The Case of Bulgaria. – In: The Soviet
Union and the June 1967 Six Day War. Washington, 2008, 172–198.
6
Огнянов, Л. Дипломация на съвременна България. Шумен, 2006, с. 119 (Ognyanov, L. Diplomatsiya na savremenna Balgariya. Shumen, 2006, s. 119).
7
Историкът Кит Лоу посочва двойното социално отхвърляне на еврейските
общности в следвоенните източноевропейски страни, възприемани в колективното
съзнание едновременно за групи от капиталисти-спекуланти (виновници за високите
цени на храните и недоимъка) и адепти на новата съветска комунистическа власт
(предатели на националното). Стари религиозни и битови антисемитски стереотипи
и предразсъдъци (отвличането на християнски деца) намират своето зловещо проявление в линчуване и погроми – например погромът в полския град Келце на 4 юли
1946 г. Миграцията става възможен изход, вж. Lowe, K. Savage Continent: Europe in
the Aftermath of World War II. London, 2013, p. 187-211. „Няма по-опасно емоционално
минно поле, обобщава журналистката Ан Апълбаум, от историята на евреите в следвоенна Европа, особено на евреите в следвоенна Полша (…) Понякога източноевропейците и евреите са обхванати от едно своеобразно съревнование по мъченичество
(…) Наред с това има спорове за пари, собственост, вина и отговорност“, вж. Апълбаум, А. Желязната завеса. Рухването на Източна Европа 1944 – 1956. София, 2016,
с. 167 (Apalbaum, A. Zhelyaznata zavesa. Ruhvaneto na Iztochna Evropa 1944 – 1956.
Sofiya, 2016, s. 167).
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при разпадането на Османската империя след Първата световна война, енергично в неуспеха се опитва да попречи на миграцията – опит да предотврати засилващите се етнокултурни и политически конфликти между евреи и
палестински араби. Организацията на обединените нации (ООН) предвижда
с резолюция от ноември 1947 г. създаване на две държави, но обявяването на
израелската независимост на 14 май 1948 г. води до война с арабския свят (т.
нар. Първа арабско-израелска война от 1948 – 1949 г.), приключваща с подялба на територии – Западният бряг и Източен Йерусалим попадат под йордански контрол, а Газа – под египетски. Държавното съществуване на Израел е
успешно защитено.8
Съветските симпатии в края на 40-те години към Израел явно са продиктувани от антиколониален сантимент, но през 50-те години израелските
конфликти с арабите, участието в Суецката криза (т. нар. Втора арабско-израелска война от 1956 г.) и ориентацията към Западна Европа и САЩ карат
Москва да преразгледа отношенията. Сталин лично демонстрира двойствено
отношение.9 СССР признава юридически Израел през май 1948 г., но провежда кампании срещу „космополитизма“ на съветските еврейски интелектуалци
и чиновници в търсене на изкупителни политически жертви. Параноята за
„ционистки заговор“ бележи последните години на сталинисткия режим.10
Гилбърт, М. Израел. История. София, 2004, 142–285 (Gilbart, M. Izrael.
Istoriya. Sofiya, 2004, 142–285).
9
Темата заслужава самостоятелна разработка – показателно още през Втората
световна война Червената армия е пример за подобна допускана двойственост. Антисемитизмът (като изказ и практика) е формално заклеймяван и преследван, но е
реалност на битово ниво (с развиващ се богат репертоар от културни стереотипи и
предразсъдъци), вж. Merridale, C. Ivan’s War. The Red Army 1939-1945. London, 2006,
249–251.
10
Политическият антисемитизмът в СССР в края на 40-те и началото на 50-те
години се проявява в няколко знакови афери – разпускането и чистката на Еврейския
антифашистки комитет (закрит през ноември 1948 г., делото срещу негови членове се
води между 1948 – 1952 г.), кампанията за „борба с космополитизма“, засягаща професионалния и културен елит на съветските евреи (1948 – 1953 г.) и делото срещу „лекарите-убийци“ (1953 г.). Сходни процеси текат в Източна Европа, където партийните
чистки и показни процеси в началото на 50-те години придобиват антиционистка окраска – показателен е примерът с ареста и делото срещу група чехословашки партийци, предимно от еврейски произход, в която изтъква и заема централна роля фигурата
на генералния секретар на Централния комитет на Чехословашката комунистическа
партия (ЧКП) Рудолф Слански (1951 – 1952 г.), вж. (за влиянието на съветския политически антисемитизъм върху Източна Европа) Джуд, Т. След войната. История на
Европа след 1945. София, 2010, 205–213 (Dzhud, T. Sled voynata. Istoriya na Evropa
sled 1945. Sofiya, 2010, 205–213); Зубок, В. Провалената империя. Съветският съюз
от Сталин до Горбачов. София, 2015, 74–79 (Zubok, V. Provalenata imperiya. Savetskiyat sayuz ot Stalin do Gorbachov. Sofiya, 2015, 74–79); Мари, Ж.-Ж. Сталин. София,
2002, с. 107, 115–116, 119, 121–126 (Mari, Zh.-Zh. Stalin. Sofiya, 2002, s. 107, 115–116,
8
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БКП следва съветското дистанциране от ционизма и отнема културната
автономия на българската еврейска общност – разочарование за хората, избрали съзнателно да останат.11 Допълнително свалянето на 27 юли 1955 г. от
българската противовъздушна отбрана на израелски пътнически самолет (полет 402 на Ел Ал, приет погрешка за товарен) над Рупите (Петричко) води до
международен скандал. Дипломатическите отношения, въпреки напрежението, не са прекъснати. Инцидентът е продукт на типичната за Студената война
шпиономания. Изнервената българска противовъздушна отбрана основателно
се опасява от чужди разузнавателни полети, а израелската преса раздухва антибългарска кампания и настроения.
Политическата лоялност към СССР изисква дипломатическите отношения между НРБ и Израел да бъдат прекъснати през 1967 г. без наличие на
непосредствен проблем или инцидент, който да засяга двете държави – политическият антисемитизъм не е фактор при цялата модерна българска история,
а след миграцията в Израел българската еврейска общност е сведена до „етническа група“,12 формално представена от казионната Обществена културнопросветна организация на евреите (ОКПОЕ), замислена като доказателство за
етнокултурната „толерантност“ на режима. БКП и Тодор Живков изпълняват
колективната позиция, спусната от Москва за целия Източен блок – подкрепа
на арабските интереси и изолация на Израел.13
Реакцията е предизвикана от израелските успехи в Шестдневната война – внимателно планиран превантивен удар срещу нарастващата войнствена
реторика и потенциална агресия от страна главно на националистическия режим на Гамал Абдел Насър в Обединената арабска република (официалното
име на Египет, напомняне как в дух на панарабско единство между 1958 –
119, 121–126); (за обкръжението на Сталин – например антиционисткият процес срещу Полина Молотова) Монтефиоре, С. Сталин. Дворът на червения цар. София,
2007, 561–565 (Montefiore, S. Stalin. Dvorat na cherveniya tsar. Sofiya, 2007, 561–565);
(за отбелязване на битовия антисемитизъм на Сталин – например реакциите за връзката на неговата дъщеря Светлана със съветския еврейски киносценарист Алексей
Каплер и „еврейската сватба“ с Григорий Морозов) Съливан, Р. Дъщерята на Сталин. Необикновеният и бурен живот на Светлана Алилуева, София, 2017, 100–108,
112–117 (Salivan, R. Dashteryata na Stalin. Neobiknoveniyat i buren zhivot na Svetlana
Alilueva. Sofiya, 2017, 100–108, 112–117).
11
Шеалтиел, Ш. От Родина към Отечество. Емиграция и нелегална имиграция от и през България в периода 1939 – 1949. София, 2008, 490–497 (Shealtiel, Sh. Ot
Rodina kam Otechestvo. Emigratsiya i nelegalna imigratsiya ot i prez Balgariya v perioda
1939 – 1949. Sofiya, 2008, 490–497).
12
Василева, Б. Евреите в България 1944 – 1952. София, 1992, 142–145 (Vasileva, B. Evreite v Balgariya 1944 – 1952. Sofiya, 1992, 142–145).
13
„Близкоизточната дипломация на Съветския съюз, пише историкът Владислав Зубок, става заложник на арабския радикализъм и претенции“, вж. Зубок, В.
Провалената империя, с. 233 (Zubok, V. Provalenata imperiya, s. 233).
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1961 г. Египет и Сирия са обединени). Насър разчита на подкрепа от СССР
и сключва военно-политически договорки със Сирия и Йордания, което допълнително изолира Израел и представлява опасност от конфликт на няколко
фронта. Напрежението се покачва през май 1967 г., когато египтяните блокират залива Акаба, предявяват претенции към най-южния израелски град Ейлат и настояват за изтегляне на сините каски на ООН от границата в Синай
(разположени след Суецката криза), и особено от района на Шарм-ел-Шейх.
В края на май в Египет се разполагат и иракски части и за Израел започва
период на подготовка (Хамтана – „изчакването“), едно продоволствено и психологическо мобилизиране на населението и армията за предстоящия решителен удар. САЩ (администрацията на президента Линдън Джонсън) дават
заявки в началото на юни, че няма да задържат Израел.14
Тече политическо обединение и търсене на военен лидер, способен да
внуши увереност на израелското общество. Министър-председателят Леви
Ешкол е предпазлив и избира (успокоявайки широката публика) за министър
на отбраната опитния офицер Моше Даян. Амбициозният Даян усилва подготовката и избира план за действие – навлизане в полуостров Синай и цялостно разбиване на египетските сили.
Шестдневната война е изключителен военен успех за Израел – започва
сутринта на 5 юни с разбиване на арабските военновъздушни сили, продължава с успехи в Синай срещу Египет (до Суецкия канал), в Източен Йерусалим и Западния бряг срещу Йордания, и накрая с победа в Голанските възвишения срещу Сирия до 10 юни. Таблица сравнително представя арабските
и израелските сили в началото и загубите в края на войната (вж. Таблица I).
Пресата в НРБ пренебрегва обективното в своето „отразяване“ – Израел разбива превъзхождащи сили, понасяйки ограничени загуби.

За ролята на Джонсън и американската дипломация вж. Финк, К. К. Студената война. Международна история. София, 2017, с. 193, 197–198 (Fink, K. K.
Studenata voyna. Mezhdunarodna istoriya. Sofiya, 2017, s. 193, 197–198).
14
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Таблица I. Сили и загуби през Шестдневната война.15
Израел
Пехота: 264 000
офицери и войници
Танкове: 800
танка
ВВС: 300 бойни
самолета

Арабските държави
(ОАР-Египет, Сирия и
Загуби
Йордания)
207 000 войници и офицери 777 души – Израел
+ 140 000 египетски войници
и офицери в Западен Синай 18 500 души – Египет, Сирия,
Йордания (от тях 15 000 загиват
в Синай)
1600 танка + 150 танка от 400 танка – Израел
Ирак + 300 египетски танка
в Западен Синай
Стотици – Египет, Сирия, Йордания
700 бойни самолета
46 – Израел
Над 400 – Египет, Сирия, Йордания

Пресата безропотно реагира на партийните императиви. Можем да разпознаем няколко типа вестници и списания в тоталитарния модел на българската преса от разглеждания период:
• национални политически ежедневници, по които реално се равняват
всички останали издания. Това са в. Работническо дело – орган на
Централния комитет (ЦК) на БКП, и в. Отечествен фронт – орган
на Националния комитет на подчинената на БКП обществено-политическа организация Отечествен фронт (ОФ);
• национални издания на министерства и различни казионни организации, като в. Народна армия и сп. Сержант на Министерството на
народната отбрана (МНО);
• особен интерес представлява единственият национален сатиричен в.
Стършел;
• регионални издания, стенвестници в предприятия и административни служби (интересни при изследванията по локална история) и т.н.
„Пластовете“ на пресата се открояват чрез разрез – от политическите
ежедневници, през специализираните издания (важни за настоящата разработка са тези на МНО), до сатиричния слой, представен от в. Стършел.
Таблица представя фактологията (вж. Таблица II) – събитията ден по
ден и тяхното транслиране в българската преса по примера с националния
политически ежедневник в. Отечествен фронт. Показателни са идеологическите акценти в отразяването на войната, защото по чисто политически съображения българската преса не признава обективно причините и несъмнените
израелски успехи и разгръща проарабски сантименти (жертвите и ранените,
Данните са основно (тези за загубите са допълвани) по Гилбърт, М. Израел,
с. 431, 445 (Gilbart, M. Izrael, s. 431, 445).
15
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но без отчитане на израелските страдания; трудностите на арабското население с игнориране на страховете и тревогите на израелските домакинства;
окупацията на териториите, нелепо сравнена с тази на нацистките настъпления през Втората световна война, и т.н.), а след средата на юни спира коментарите за арабската загуба и се съсредоточава върху дипломатическата роля на
СССР, колективното скъсване на отношенията между Източния блок и Израел
и дебатите в ООН (особено участието на Тодор Живков). Дори заглавията
(безглаголни, кратки и пропагандни), графичното оформление на страниците
или изборът на фотографии и политически карикатури внушават критично
отношение срещу Израел.
Таблица II. Ежедневното отразяване на Шестдневната война
по материалите на в. Отечествен фронт.16
Шестдневната война

5 юни

Събития
Сутринта започва израелското настъпление. Бързо са унищожени
основните арабски ВВС и радари.
Насър първоначално предава погрешна информация на йорданския крал Хюсеин, че израелските
ВВС са разбити, а после търси несъществуваща американска и британска намеса в защитата на израелското въздушно пространство.

Акценти в материалите
на в. Отечествен фронт

Пробив в Синай на израелската
пехота и танкове.
Йордански бомбардировки над Западен Йерусалим.

Данните за събитията са основно по Гилбърт, М. Израел, с. 434–447
(Gilbart, M. Izrael, s. 431, 445); Шураки, А. Държавата Израел. София, 2002, 41–43
(Shuraki, A. Darzhavata Izrael. Sofiya, 2002, 41–43). Акцентите в журналистическите
материали, вж. Отечествен фронт, бр. 7069-7073, 6-10 юни 1967 (Otechestven front,
br. 7069-7073, 6-10 yuni 1967).
16
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6 юни

7 юни

8 юни

9 юни

10 юни
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Израелска победа над арабските Редакторска статия „Израел
ВВС, гарантирано е въздушното предприе агресия срещу ОАР.
надмощие.
СССР решително подкрепя
борбата на арабските народи за
Израел заема възвишенията около независимост и суверенни праЙерусалим.
ва“. Изтъква се готовността на
арабски държави като Ливан и
Алжир да се намесят.
Карта на Близкия Изток. Хроника на арабско-израелския спор.
Призиви на Съвета за сигурност Декларация на Правителството
на ООН за прекратяване на огъня. на НРБ за изтегляне на Израел и
Насър отказва да се съобрази, вой- решителна намеса на ООН.
ната продължава.
Карикатурата „Войната и петроИзраел завзема Шарм-ел-Шейх в лът“ на художника К. Матронов
– Близкият изток като врящ коСинай.
тел, подклаждан от САЩ и ВеЙерусалим е изцяло в израелски ликобритания.
ръце (Старият град), също ЗападФотографии на иракски и синият бряг на р. Йордан.
рийски войници.
Израелско настъпление до Суец- Статия „Бойните операции в
кия канал, деморализация на еги- Близкия изток“.
петската армия. Трудности със
снабдяването на израелската ар- Статия съобщава за български
предприятия, започващи стачки
мия.
в подкрепа на арабските страни.
Египет, Йордания и Сирия изразяват желание за прекратяване на Фотография на йордански войници.
огъня.
Моше Даян решава да насочи из- Статия „Конфликтът в Близкия
раелските сили срещу Сирия. За- изток“, но акцентът вече е извземане на Голанското плато (въз- местен – фотография показва равишения) от Сирия.
ботниците строители на язовира
край Михайловград.
Израел настъпва от Голан и окупи- Съобщение, че на 9 юни протича
ра стратегическия град Кунейтра в среща в Москва на комунистичеСирия.
ските ръководства. Декларация
на централните комитети на коЕгипет не изпраща подкрепления мунистическите и работнически
на Сирия.
партии и правителствата – „Справедливата борба на арабските
Прекратяване на огъня в Сирия. страни ще възтържествува!“
Край на войната.
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Преговори в ООН.

след
10 юни

11 юни – НРБ къса дипломатическите отношения с Израел.
Приемане на ключовата Резолюция Нота на правителството на НРБ.
242 на Съвета за сигурност на ООН
от 22 ноември и споровете за ней- Карикатурата „Скрижали над
ното прилагане (изтегляне на изра- планината Синай“ на художниелските сили от окупираните през ка Борис Димовски – Чичо Сам
войната територии/територия).
държи новите закони „Зъб за
зъб, око за петрол“.
Статиите от края на юни се съсредоточават изцяло върху обсъждането на последиците от
войната в ООН, особено участието на Тодор Живков в Извънредната сесия на ООН и публикуване на пълния текст на неговата реч на 22 юни.

Ако политическите ежедневници на БКП и ОФ носят подобни клишета,
същото се отнася за изданията на МНО – вместо професионален анализ, се
преповтарят декларативно пропагандните постановки. Цитирането на западни информационни агенции не носи достоверност – една фасада, зад която
стои самоцензурирането на редакциите, защитата от критика и кариеризъм
на журналистите и желанието за сигурно придържане към официалните политически линии. Показателни са материалите в месечното сп. Сержант (вж.
Таблица III) – предназначено специално за военнослужещи – сержанти (важното звено между войнишките и офицерските чинове), то отпечатва три статии, предлагащи единствено идеологически формализъм (боеготовност пред
поредната заплаха от Запада) и търсен сантимент пред жертвите на арабската
кауза. Преповтарят се клишетата за израелски милитаризъм, империализъм,
„нацистка“ агресивност и жестокост.
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Таблица III. Материалите в сп. Сержант.17
Статия –
заглавие, автор

Описание на материала

„Винаги боеготови!“ Войната е приключила и се дава като пример за пореден
– редакционна ста- конфликт, разпален от Запада. Българската народна армия е
тия.
призована за бдителност и повишаване на бойната готовност.
„Империалистическите държави начело със САЩ създадоха
на нашата планета редица огнища на войни и напрежение
(…) те вдъхновиха Израел за вероломното нападение срещу
арабските народи (…) В нашия век войните не се обявяват, а
започват внезапно. Стратезите на империализма, следвайки
опита на Хитлер, отделят в своите планове голямо внимание
на вероломното и внезапно нападение в съвременната война.
Това предявява още по-големи изисквания към нас (…)“

„Един град по-малко… Жестокостта на
израелския агресор“
– разказ на Георги
Милошев в рубриката „Ето техния лик“.

Фотография на български войници на учение с десантни
лодки (?), насочващият текст гласи: „През водната преграда
– бързо и решително.“
Разказ за жестокостите на израелската армия над палестинското население в градчето Калкилия на Западния бряг. Израелската армия наистина срутва домовете като наказателна
мярка, с която да принуди палестинско изтегляне в Йордания,
но описанията на разстрели и жестокости (под въпрос) трябва да подчертаят „зверствата“ на израелските войници и офицери. „Запомни това име в паметта си – там, където завинаги
си скътал имената на Лидице, на Орадур…“ Отново сравнения с нацизма – кланетата в чешкото селце Лидице през юни
1942 г. след убийството на Хайдрих и във френското селце
Орадур от СС дивизия „Дас Райх“ през юни 1944 г. Никаква
информация не се дава за това, че израелската армия по-късно възстановява жилищата и разрешава легалното завръщане
на жителите, нито че нейните действия са продиктувани от
снайперистки обстрел.
Фотография на израелски войници и завързани, проснати по
корем на земята арабски военнопленници (?) без посочващ
текст.

За журналистическите материали вж. Сержант, кн. 7, юли 1967 (Serzhant,
kn. 7, yuli 1967); Сержант, кн. 8, август 1967 (Serzhant, kn. 8, avgust 1967); Сержант,
кн. 11, ноември 1967 (Serzhant, kn. 11, noemvri 1967).
17
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Статията е за положението в Йерусалим, вече изцяло зает от
Израел. Критикува се „лицемерието“ на израелската политика и окупацията на територии, сатиризира се културната и
религиозна чувствителност на евреите към града. „На едно
събрание главният равин (духовен пастир на еврейската община) облече военна униформа и допря до устните си рог, за
да възвести: – Сриват се всички Йерихони, всички врагове
ще бъдат прогонени!“ Грешка – това е Главният военен равин. Отново сравнения с нацизма. „Израелските политици,
заслепени от ‚блицкрига‘, сега изглежда още повече губят
трезвостта си. ‚Необходими са униформи за всички…‘ Хитлер също облече в униформи децата и старците. Но това не
го спаси.“

Текстовете елементаризират сложни етно-религиозни отношения и политически практики – използването на рога от равина не е доказателство за
някакво „примитивно“ възрадване от победата, а важен ритуален инструмент
с дълбока историческа и духовна стойност.18 Вместо непредубедено да се
представи значението на Йерусалим за еврейската и палестинската общност,19
се налага идеята за непреодолимост на различията. Дискурсът е оксиденталистки – изказва и утвърждава една карикатурна представа за капиталистически враг (= Израел), който претворява най-лошото от зловещата същност и
историческо случване на „нацисткия“ Запад.
Изграждането на негативната пропаганда протича успешно. Изобретяването на враг (външен или вътрешен) следва определена логика – струва си
да приведем някои общи положения, следвайки интерпретацията на философа Умберто Еко:20
• враговете са различни от нас – грозни, защото красивото се идентифицира с доброто, придържат се към различни навици, социално понисши;
Рогът на кашерно животно „заема централно място на празници (…) В
древността шофарът отбелязва велики моменти, като например призовава хората на
площада за коронацията на Царя или събирането на армия за война“, вж. Майер, М.
Еврейските символи. София, 2004, 98–99 (Mayer, M. Evreyskite simvoli. Sofiya, 2004,
98–99).
19
Шестдневната война затвърждава позицията, че „за израелците Йерусалим
е неделим и може да бъде само столица на израелската държава. За палестинците
Свещеният град трябва да бъде наследството на мюсюлманския свят и на арабската
нация, и преди всичко на палестинския народ“, вж. Конопницки, М., Е. Бен Рафаел.
Йерусалим. София, 2005, с. 92 (Konopnitski, M., E. Ben Rafael. Yerusalim. Sofiya,
2005, s. 92).
20
Вж. Еко, У. Да сътворим врага. – В: Да сътворим врага и други писания по
случайни поводи. София, 2013, 7–39 (Eko, U. Da satvorim vraga. – V: Da satvorim vraga
i drugi pisaniya po sluchayni povodi. Sofiya, 2013, 7–39).
18
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• врагът е предал и загубил публичните очаквания и доверие и свиква
със своята роля на аутсайдер;
• врагове стават не само хора, но и природни и социални дадености,
заплашващи колектива;
• изграждането на образа на врага става с постоянство и дълготрайност.
Доказателство за очертаването на фигурата на врага са политическите карикатури (вж. Таблица IV) от последния разглеждан „пласт“ от пресата – сатиричния, представен от в. Стършел. Думите и образите са оръжие в
пропагандните битки, или, по напомнянето на историка Васил Параскевов,
„конфликтът между България и западните държави може да се разглежда и
смешно (…) карикатурите допринасят за по-дълбокото осмисляне (…) разкривайки важни взаимовръзки като отношенията власт и медии, изграждането на публични образи (на приятели и врагове) и последвалото експлоатиране
на тези образи.“21 Смехът сплотява, отбелязва лоялност, разбиране и (предполагаемо в публичните измерения на социалния опит) формално приемане на
клишетата на режима. Първата и последната страница на в. Стършел винаги
са запазени основно за актуални политически теми.
Таблица IV. Сатиричните статии и политически карикатури
от в. Стършел.22
Статия/карикатура –
заглавие, автор
Описание на материала
„На старт в Близкия из- Карикатурните фигури на Запада (САЩ, Великобритаток“ – карикатура на Ге- ния и Израел) – състезанието за петрол в Близкия изток
орги Атанасов.
започва. Британецът отмерва секундарника, американецът
държи стартовия пистолет, а израелецът е атлет. Фигурите
притежават типичните черти на националните персонификации (Чичо Сам, Джони Бул и една черна пародия на
античен войн за Израел).

Параскевов, В. „Ужилването“: антизападните карикатури на страниците на
вестник „Стършел“ в края на 40-те години на XX век – Любословие, 12, 2012, 64–65
(Paraskevov, V. „Uzhilvaneto“: antizapadnite karikaturi na stranitsite na vestnik „Starshel“
v kraya na 40-te godini na XX vek. – Lyuboslovie, 12, 2012, 64–65).
22
За статиите и карикатурите вж. Стършел, бр. 1112-1115, 2 – 23 юни 1967
(Starshel, br. 1112-1115, 2 – 23 yuni 1967); Стършел, бр. 1119-1120, 21 – 28 юли 1967
(Starshel, br. 1119-1120, 21 – 28 yuli 1967).
21
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„Непорочният“ – статия Статията сатиризира и разпознава САЩ като истинския
на Спас Йончев.
световен агресор, използващ своите съюзници за прикритие.
„Израел и ключът на
цялата работа“ – ка- Карикатурата на Цветан Цеков превръща Израел в черна
рикатура на Карандаш фигурка на войниче-играчка с остър нос, което се задвиж(артистичен псевдоним ва от пружина с доларов знак, носи несъразмерно голяма
на Цветан Цеков).
пушка с щик и обувки с шпори.
„В Средния изток“ – две
карикатури (на Теню
Пиндарев и Борис Димовски).

„Не клеветете ‚невинните‘ янки!“ – статия на
Спас Йончев.
„Криеница в ООН“ –
карикатура на Карандаш (Цветан Цеков).

Карикатурата на Теню Пиндарев представя две фигури –
Израел (пародията на античен войн) стреля, а скрита зад
огромен, обвит с черен пушек барел с нефт стои персонификацията на САЩ (Чичо Сам с доларов знак на цилиндъра). Надписът „Прикривай, да не ме види Насър!“ препраща към задкулисната роля на жадната за ресурси капиталистическа Америка. Карикатурата на Борис Димовски
представя израелски войник, който се влачи самотен в
пустинята. Надписът „Петро-ол!…“ изказва „жаждата“ на
Израел за ресурси.
Статията сатиризира текстове от израелската преса, които
наблягат на съюзните връзки и ангажименти на САЩ. Реално, „миролюбивите вождове на Пентагона“ са виновниците за агресията.
Карикатурата на Карандаш рисува две фигури – зад малката (израелски войник, с разпознаваемата Давидова звезда на ръкава на униформата) стои по-голяма, надничаща,
зле прикриваща се (американски войник с надпис „US“ на
каската).

„По въпроса за апетита“
– карикатура на Теню
Пиндарев.
Карикатурата на Теню Пиндарев обиграва класическата
фигурация на Запада – капиталистът с цилиндър. Група
„Бракониерът“ – кари- възрастни господа с ръкавици, монокли и цилиндри „изкатура на Реме (артис- мерват“ със сгъваем метър зиналата паст на израелски
тичен псевдоним на Ра- войник (рисуван като синя глава на човекоядец, с огромна
дослав Маринов).
като котел каска с Давидова звезда).
Карикатурата на Реме поставя фигурата на израелски войник (с Давидова звезда на каската) в ролята на „бракониер“, който отсича голяма маслинова клонка. Дали клонката
няма да бъде използвана, за да се поправи разбитата дървена ограда в горния десен ъгъл?

316

Димо Георгиев

„Израел… юбер алес!“ Карикатурата на Георги Атанасов е своеобразно обобще– карикатура на Георги ние на представата за „нацистката агресия“ на Израел.
Атанасов.
Върху картата на Близкия изток се е излегнал по корем
израелски войник (с преметната през рамо пушка и каска с
Давидова звезда) – ботушите са забити в Голан, тялото покрива Палестина, а ръцете се добират до Синай. Фигурата
е хищна – ехидно ухилената физиономия разкрива остри
зъби. Израелският войник е реинкарнация на нацисткия
щурмовак, и надписът „Израел… юбер алес!“ подсилва
тази нелепа представа.
„Новият месия“ – кари- Карикатурата, изпълнена в червено, сатиризира реликатура на (?)
гиозните представи на евреите, че получават Закон чрез
Мойсей. Фигура на израелски войник (с Давидова звезда
на каската, претрупан с набор от оръжия – сабя, кобур, патрондаш, автомат с димящо дуло, преметнат през рамо), издига книга с надпис „Анексии“. Лицето не се вижда, прикрито от жеста на дясната ръка, но се подават извит нос и
брадясала челюст. От книгата падат кървави капки (или
изстискани капки от нефт?), а цялата „сияе“ с изрисуван
около нея ореол от чертички. Древният еврейски пророк е
заменен от един войник, който е „месия“ на империализма.

Политическите карикатури и сатирични статии разобличават империалистическата връзка между Израел и САЩ, набелязвайки като цел на войната
капиталистическата алчност за ресурси. Напълно се игнорират провокациите
на арабските режими преди лятото на 1967 г., съветските военни доставки и
инструктори, израелските опасения и защитни рефлекси. Наслагват се шаблони по партийна поръчка. Образът на израелския военен трябва да изниква
винаги негативен в българското колективно въображение – зловещ и хищен.
Американският световен „агресор“ стои зад Израел. Телесните и цветовите
кодове (в политическите карикатури) са част от развитието на стереотипите.
Доминират черно, светлосиньо, жълто и червено (допълващи идеята за чудовищност), подсилващи расистки фигурите с изкривени носове и челюсти,
винаги носещи разпознаваеми атрибути като каската (особената форма на израелската версия на военната каска М1) с Давидовата звезда (символът Маген
Давид – „щитът на Давид“), каубойски шпори и кобури.23 Иконографията на
в. Стършел представя (по необходимост) Запада като грозен и изкривен, но
когато трябва да се появят съветски фигури (войници, граничари, партизани),
те са красиви, достолепни, решителни, поставени в позитивен контекст. Стършелите знаят, че погрешното ужилване е опасно.
Шестдневната война, критиката срещу Израел и скъсването на преките дипломатически отношения не водят до развитие на антисемитска исЗа религиозното и политическото значение на символа Маген Давид вж.
Майер, М. Еврейските, с. 148 (Mayer, M. Evreyskite, s. 148).
23
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терия в НРБ. Пресата подхваща пропагандна кампания, но това не създава
вътрешнополитически трусове. Формалните, дирижирани партийно протести на работнически колективи срещу войната не отразяват наличието на
агресивен битов антисемитизъм. БКП доразвива идеологическия разказ за
„спасяването“ на българските евреи, а културните и родови връзки между
българската еврейска общност и Израел не са прекъснати. „Личните разкази“ потвърждават, че политиката не пречи драматично на пътуванията, роднинските срещи, размяната на писма, изпращането на колети, решаването
на имотни проблеми.24 Откриват се и емоционални реакции на отдръпване
и разочарование от пропагандата по време и след войната.25 БКП и Тодор
Живков преценяват критично ситуацията,26 и не стигат до използването на
близкоизточната криза като средство за решаване на вътрешнопартийни
борби и търсене на обществено сплотяване около идеите на политическия
Вж. Колева, Д. (съст.). България – Израел. Разкази за две страни и две епохи.
София, 2017 (Koleva, D. (sast.). Balgariya – Izrael. Razkazi za dve strain i dve epohi.
Sofiya, 2017).
25
Разказът на Бети Леон Фархи е показателен. Родена през 1937 г. в Шумен,
тя мигрира със своето семейство за Израел през 1949 г. Запазва родови и приятелски
връзки. В края на 60-те години работи като секретарка във фабрика за електроника.
„Много бях доволна, пише Бети Леон, когато през 1966 година приятелката ми от
София дойде най-после на посещение. Тя отседна при нейни близки, но беше доста
време и с нас. Ходихме на екскурзии с нея, аз бях много щастлива (…) Когато тя
беше тук, се уговорихме, че в идущата година ще отида на посещение в България, и
очаквах това с нетърпение. Бяхме се уговорили за юли 1967 г. и аз приготвих всичко,
за да мога да замина. От работата имах доста проблеми, не искаха да ми позволят, тъй
като България беше комунистическа страна, а фабриката между другото работеше
за войската. Успях да преодолея всички препятствия и избързах да си купя билет, но
тогава избухна Шестдневната война, след която България скъса дипломатическите
отношения с Израел и започна една грозна пропаганда против нас, разбира се, по
заповед на руските държавници. След като това се случи, реших, че няма да пътувам
за България, тъй като помислих, че няма да си харча парите за противници на моята
страна“, вж. Фархи, Б. Л. Шумен-Яфо и обратно. София, 2014, с. 53 (Farhi, B. L.
Shumen – Yafo i obratno. Sofiya, 2014, s. 53).
26
Пленум на ЦК на БКП от 14 юли 1967 г. анализира и обобщава „събитията
в Близкия изток“. Тодор Живков лично дава ясни оценки (с необходимата доза
идеологическо позиране), един ярък контраст между политическата реалност и
пропагандните клишета. За разлика от масово тиражираната преса, в сравнително
затворената среда на висшата номенклатура Живков може да признае, че „Израел се
оказа по-добре подготвен, с по-добре обучена армия. Евреите са грамотни, арабите
са неграмотни“, вж. ЦДА, ф. 1 Б, оп. 34, а. е. 59, л. 4. Ситуацията в Близкия изток се
следи и чрез контакти с израелските комунисти – например на 27 юли 1967 г. в София
се провежда среща с представители на израелската партия Рака (Решима Комунистит
Хадаша – „Нова комунистическа листа“). Срещата е на ниво секретари на ЦК (Иван
Пръмов и Давид Хенин) и се отбелязва „идентичност“ в позициите, вж. ЦДА, ф. 1 Б,
оп. 64, а. е. 64.
24
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антисемитизъм. За разлика от ПНР с посланията на полския комунистически лидер Владислав Гомулка.27
Антизападната пропаганда в НРБ включва различни аспекти и представлява интересно за интерпретация историографско поле. Настоящият текст
проследява единствено пропагандното измерение в няколко точки и търси логиката при конструирането на „вражеския образ“ на Израел. Други интересни
точки предстоят да бъдат разгледани – ролята на НРБ в ООН, битовото влияние на пропагандата, а още по-внимателен семиотичен прочит на фотографиите и карикатурите в други периодични издания допълнително би разкрил
устойчивостта на политическите клишета.
Работата по конкретната проблематика разкри и ред други въпроси, заслужаващи самостоятелно разработване – генезиса на политическия антисемитизъм в СССР и Източна Европа по време и непосредствено след Втората
световна война, връзките между БКП и израелските комунисти, или родовата
памет за миграцията на значителната част от българската еврейска общност
в Израел.

Джуд, Т. След войната, 479–480 (Dzhud, T. Sled voynata, 479–480). ПНР е
интересен пример за проблематично случване на политическия антисемитизъм –
отключен покрай възможността да се критикува Израел за Шестдневната война,
и продължен като опит за решаване на вътрешнопартийни борби (между Гомулка
и неосталинистите на вътрешния министър Мочар) и лост срещу протестите на
интелигенцията за свобода на словото. Пропагандата невинаги успява в изграждането
на устойчиви клишета – например историкът Адам Замойски твърди, че „победата на
Израел е посрещната в Полша с възхищение, отчасти защото това е удар, насочен срещу
руската политика, а и защото полското общество може да се идентифицира с евреите,
много от които идват от Полша. Хората по улиците трудно скриват радостта си, че
‚нашите евреи удариха с камшик съветските араби‘ (…) ‚Ционистките влияния‘ сега
са прибавени към ‚германския реванш‘ като смъртен враг на храбрата социалистическа
Полша на Мочар“, вж. Замойски, А. Полският път. Хилядолетната история на
поляците и тяхната култура. Велико Търново, 2006, с. 362 (Zamoyski, A. Polskiyat pat.
Hilyadoletnata istoriya na polyatsite i tyahnata kultura. Veliko Tarnovo, 2006, s. 362).
27
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КОМУНИСТИЧЕСКИЯТ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ:
ЕДИН ДОКЛАД НА БРИТАНСКИЯ ПОСЛАНИК
В БЪЛГАРИЯ – ЕДУИН БОЛАНД (1975 г.)
Васил Параскевов
COMMUNIST MIND: A REPORT FROM BRITISH
AMBASSADOR IN BULGARIA EDWIN BOLLAND, 1975
Vasil Paraskevov
This article is based on Edwin Bolland’s report to the British Secretary of State
James Callahan from 2 September 1975. The report was entitled “Communist Mind” and
the ambassador profoundly examined the main elements in the thinking of the Bulgarian
communist leaders. Bolland aimed at obtaining better understanding of the Bulgarian intentions in foreign and international affairs. He underlined three significant elements in
the communist way of thinking. The first was purely ideological – recognition of the Soviet
supremacy and rule that firmly followed the Kremlin’s will. The second was Bulgarian – local politicians had strong national feeling, which, however, was subordinated to communist
ideology. The third element was the aspiration for power – Bolland stressed that a small
group of people had a strong believe that they had an undisputable and total right to govern
this country.

Тази статия е основана на интересния доклад, който британският посланик в България Едуин Боланд изпраща на министъра на външните работи
Джеймс Калахан на 2 септември 1975 г. Докладът е озаглавен „Комунистическият начин на мислене“ и съдържа подробно описание на опитите на Боланд
да разбере намеренията на българските лидери във вътрешната и външната
политика.1 Поради ограничените контакти с местните власти той предлага метод, целящ да изучи и разбере техния начин на мислене.
Подобен опит прави през 1950 г. американският учен Натан Лейтес
в своята книга The Operational Code of the Politburo. Неговата цел е да „открие правилата, които болшевиките вярват, че са необходими за ефективно
политическо поведение“. Той систематизира по този начин тези правила,
но вниманието му е основно върху външната политика, а не толкова върху
вътрешните работи на Съветския съюз. Лейтес разглежда по този начин по1

UKNA FCO 28/2698, Bolland to the Secretary of State, 2 September 1975.
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литическата мисъл и на Ленин, и на Сталин, разчитайки основно на публикувани данни.2
За Боланд няма съмнение, че „централният факт в българското комунистическо мислене е съветската хегемония“. Това води до съветската доминация в българската политика и е „с готовност прието от българското ръководство“. Посланикът пише на британския външен министър Джеймс Калахан,
че ограничените контакти с българските лидери намаляват възможностите да
се разберат техните намерения. Тази пречка може да се преодолее чрез наблюдаване на „думите и делата“ на българските лидери. Този подход си заслужава
усилията – според Боланд, защото българската система е стабилна, ръководи
се от „шепа хора“ и техните думи показват „сравнително ясно техните цели и
начин на мислене“.3
Боланд открива три елемента в мисленето на българските лидери. Първия той определя като комунистически – признаване на съветската хегемония
и управление съгласно съветския модел. Вторият е характеризиран като български – сред българските политици, с които той се среща, има силно национално чувство, което обаче е подчинено на комунистическите цели. Съжителството на социализъм и патриотизъм е основано на славното историческо
минало и сегашния принос на България в международните отношения – съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, ролята на страната на Балканите и т.н. Оттук за Боланд произлиза нещо много важно. Това е желанието
на партийните лидери за равноправни отношения със западните държави и
посещения на най-високо ниво, които трябва да изразят това равноправно отношение. Третият важен елемент е стремежът към власт. Боланд го определя като „силен елемент“ в мисленето на българските лидери. В доклада си той
пише: „Неговата есенция е абсолютната убеденост на малка група хора, които
са подкрепени от по-широк привилегирован „елит“, че това е тяхно право и
задължение да водят тази страна в посоката, която те са решили, че е найдобра за нея. След като с помощта на съветските войски са завзели властта и
унищожили всяка ефективна опозиция, те поддържат властта си чрез сила и
хитрост“.4

Средствата за проучване
В резюмиран вид те се свеждат до наблюдаване на думите и делата на
българските лидери, както и анализиране на личните срещи с тях.
Идеята на Боланд предвижда да се наблюдават печатните материали
на българските лидери и техните публични изяви, които са в изобилие. ПриLeites, N. The Operational Code of the Politburo, Santa Monica: RAND
Corporation, 2007, p. xi.
3
UKNA FCO 28/2698, Bolland to the Secretary of State, 2 September 1975.
4
Ibidem.
2
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същите на комунистическата система „външен динамизъм“ и „декларативна
природа“ само ще помогнат. Боланд пише следното: „Ръководството непрекъснато прави посещения, планира и убеждава, публикува изявления и разяснения, подписва споразумения и декларации с всекиго, който иска“. Сред „тоновете шлака“ трябва да се открият „късчетата метал“. Задачата ще се улесни
и от сравнително монолитната същност на системата в България – зад всички
думи и действия прозира едно „централно ядро“.5
Самите думи, които се използват, също са важни, защото в тях е вложено специално значение. Властите ги използват внимателно в официалните
си изявления. Думите изразяват идеологията, легитимират диктатурата, предават волята на централното ръководство и инструктират административния
апарат.6
Личните срещи са сравнително малко, но те също са носител на важна информация. По време на тези срещи се разкриват определени мисли,
потвърждават се други, но комунистическият ум все още остава неясен. За
Боланд той „изобилства от противоречия“ и може да бъде както „много заблуждаващ, така и разкриващ“. В доклада си той пише за „двойственост в
комунистическите послания, която обърква и мами“. Като пример е посочено
българското отношение към Запада. Посланикът се пита къде „свършва [идеологическата] борба и къде започва взаимният интерес“. За него не е ясно кое
е водещо в българското отношение към Запада. Двустранните срещи не помагат за изясняване на тези въпроси, защото „срещите с членове на върховното
ръководство са често повърхностни, а също така редки“. Не е ясен и начинът,
по който се формира политиката – Политбюро не публикува протоколи от
заседанията си, а ЦК публикува само кратки комюникета. В тях се посочва
основно, че има „единодушно съгласие“. Няма и информация за работата в
парламента, където според Боланд трябва да се „чува гласът на народа“.7
В уводната част от доклада личи и защо Боланд иска да изучи комунистическия начин на мислене. Причината се крие в желанието му да е наясно
с тенденциите в развитието на комунизма. Той пише, че „ако има нови или
разрушителни тенденции в комунистическия начин на мислене, ние по всяка
вероятност няма да ги открием“. Наблюдателят трудно прониква зад „еднаквостта и сивотата“ на официалните материали.8

Ibidem.
Ibidem.
7
Ibidem. За разкриване на част от причините за противоречивото българско
отношение към Западна Европа Вж. също Атанасова, А. Меншевизмът 1917 година:
пропуснатите възможности. Шумен, 2017. (Atanasova, A. Menshevizmut. 1917
godina: propusnati vuzmozhnosti. Shumen, 2017)  
8
UKNA FCO 28/2698, Bolland to the Secretary of State, 2 September 1975.
5
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Трите елемента
Тези съставни елементи на комунистическия начин на мислене не са
лесно отделени един от друг. Боланд пише, че последният елемент – властта –
може да бъде „отхвърлен от повечето лидери като движеща сила, а другите
два често са преднамерено преплитани, за да се прикрие или подсили някое
намерение“. Въпреки това посланикът твърди, че за да се разберат българските цели, „ние трябва да ги разграничим и да преценим тяхната индивидуална
стойност“. В своите наблюдения на българските лидери той е преценил, че
комунизмът, българският национален елемент и властта са най-важни като
начин на мислене.9

Комунизмът
Този елемент е свързан с идеологията и, както посочва Боланд, той е
„много истински“, защото „абсорбира комунистическата теория, прилага теорията към живота и твърди, че теорията предоставя единствения ключ, необходим за разбиране и разрешаване на проблемите пред човечеството. Той дава
впечатлението за доминиращ елемент в начина на мислене, защото неговото
излъчване прониква в почти всяка комуникация в България, независимо дали
става въпрос за речи, статии, договори, предавания по радиото и телевизията,
кино и даже обикновените разговори“.10
Според Боланд най-релевантният аспект от комунистическата теория по
отношение на неговото проучване е наличието на „закони“, които ръководят
всички аспекти на човешкото поведение. Тези закони се разбират от подготвените или посветените в марксизма-ленинизма и „после се прилагат във всички
ситуации“. В това отношение – прилагането на идеологията в практиката, българите, според Боланд, се различават от другите комунистически лидери, защото
те се „придържат твърдо към главното – пътя, посочен от Москва, без да извършват значителни промени. Тези закони са увити в теологията на „диалектическия
материализъм“. Посланикът коментира, че „тази външна обвивка дава на вярващите легитимност, увереност и оптимизъм“ в правотата на избрания път.11
Боланд смята, че догмата е на повърхността и трябва да се погледне под
нея, за да се „открие скритата реалност“. А „централният факт в българския комунистически начин на мислене е съветската хегемония“. Дипломатът я открива във всички сфери на българската вътрешна и външна политика. Тя е „внимателно описвана“ като „упражняване на ръководна роля“. Ръководната роля на
Съветския съюз е „с готовност призната от българското ръководство“.12
Ibidem.
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
9

10

Комунистическият начин на мислене: един доклад на британския посланик...

323

Съветският модел личи в начина на управление, възприет от БКП. За
Боланд „основната власт“ принадлежи на ПБ. Неговите решения не се оспорват, защото, съгласно теорията, те изразяват волята на пролетариата. На практика също няма кой да ги оспорва, защото всички институции се контролират
от ПБ. Основната задача на ПБ е изграждането на „развито социалистическо
общество“, както и „усъвършенстване на човека“ (perfecting man). Интересно
е разбирането на Боланд по отношение на партийната политика за развитието
на личностните качества на човека. Той пише следното: партийната политика
цели „развитието чрез материални и духовни средства на личности, които са
и напълно реализирани индивиди, така и пълно интегрирани в обществото“.
Така че лозунгът на Живков – „грижа за хората“ – е само празна фраза, а
„истинска цел“ според Боланд. Той всъщност е „централен за създаването на
комунистическо общество“. Тези цели изразяват комунистическия начин на
мислене по отношение на хората. Човекът винаги е поставян в рамките на
обществото и затова се разкрива силно „социален аспект“. Индивидуалните
аспекти изглеждат второстепенни.13
Комунистическият елемент от мисленето на българските лидери включва подкрепа за съветската политика. Боланд прави интересното наблюдение,
че за тях няма „противоречие между изграждането на социализма в България и приемането на съветското превъзходство“. Обяснението посланикът
намира в комунистическата теория, според която целият свят е ангажиран в
движението към комунизъм. Така че в момента социалистическата общност
се „кооперира, координира и стъпка по стъпка се интегрира във всички сфери“. Целта е да се създадат „социалистически режими от съветски тип и в
други страни“. Боланд смята, че българските комунисти „ликуват от високата
похвала, получена от Брежнев през 1967 г.: „Отношенията на България със
Съветския съюз дават модел за отношенията между всички социалистически
страни“. Посланикът преценява, че страната на практика реализира тази цел,
което ѝ дава възможност да развива своята икономика. Освен това Боланд
пише, че „българските лидери са убедени, че страната им се облагодетелства
повече от тези отношения“. Ако възникнат проблеми, българите „няма да се
затруднят нито в теоретично, нито в практическо отношение да приемат решението на Москва“.14

Българският национален елемент
Този елемент се отнася до българската национална идентичност. Неговите теоретични и практически измерения са „подчинени на главната комунистическа цел“.15
Ibidem.
Ibidem.
15
Ibidem.
13
14
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Боланд пише, че „на теория националният елемент е описван като „социалистически патриотизъм“. Съвсем открито националното е прието като
предоставящо „формата“, а не „съдържанието на политиката. Затова българският начин на мислене не се е развил отвъд ранните концепции на Ленин, както и на Сталин, за мястото на национализма в социалистическата държава“.16
На практика българското се изразява по два основни начина според Боланд. Първият е свързан с окуражаване на националните чувства на основа
славното историческо минало. Вниманието е насочено към траките, средновековна България и повратното значение на османското владичество – идеята е, че то е попречило страната да бъде голяма сила в наши дни. От друга
страна обаче османската власт и последвалото възстановяване на българската
държавност, заедно с различните демократични и аграрното движение са разглеждани като подготвящи почвата за идването на власт на Комунистическата
партия. Посланикът коментира, че така партията се стреми да „експлоатира
сила, която да обедини повечето българи около наложената власт“.17
Вторият важен начин да се изрази българското е като се изразява гордост от „българското влияние в международните отношения“. За пример е
посочена срещата в Хелзинки през 1975 г. За нея Живков посочва българския
принос за успеха ѝ, както и срещите, които има с други държавни глави. За
тези срещи Боланд коментира, че „всъщност са много малко“. Друг момент
на гордост е ролята на България на Балканите като фактор за стабилността и
мира в този иначе размирен регион на Европа. Практическото измерение на
тези твърдения е желанието с България да се отнасят с уважение, и съответно да бъде посещавана от високопоставени държавни гости. Според Боланд
невъзможността Великобритания да удовлетвори последното условие – размяна на посещения на най-високо ниво – води до охлаждане на двустранните
отношения. Освен това българският елемент, независимо от голямото идеологическо влияние на комунизма, има „силно влияние върху ръководството“.
Вероятно подчинението пред Съветския съюз извиква една компенсаторна
реакция – „прекомерната нужда да се изрази някаква форма на национални
чувства, която обаче е повърхностна“.18

Властта
Според Боланд „личната власт комбинира и прониква и в комунистическия, и в българския сегмент“ на комунистическия начин на мислене. В
официалните изявления „ролята на великите личности в историята“ е подценявана за сметка на „колективното управление“. Есенцията на този елемент е
абсолютната убеденост на малка група хора – комунистическият елит – че те
Ibidem.
Ibidem.
18
Ibidem.
16
17
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трябва да водят страната в желаната от тях посока. Дошли на власт с помощта
на Москва, те са решими да продължат да управляват. Това обаче е трудно
поради „увеличаващата се сложност на живота и по-голямото влияние на експертите“. Според Боланд, за да се държат на власт, българските комунисти
разчитат на „водещата роля на партията“ в обществото, което той смята, че
изразява стремеж за поддържане на диктатурата, но е представяно като „обективен закон“. Затова партийното ръководство говори за ефективност, идеологическа убеденост, партийна линия, увеличаване на професионалната квалификация и т.н.; целта, за Боланд, е партията твърдо да контролира обществото
под влияние и одобрението на Москва.19
За Боланд е интересно да наблюдава, че начинът на мислене на главните лидери „не изглежда силно повлиян от някакви други цели, които могат
да движат хората във властта. Те са достатъчно удовлетворени с материални
придобивки и възможности – коли, апартаменти, вили на Черно море, храна,
пиене и пътуване в чужбина – и не проявяват стремеж да придобиват още …
Материалната удовлетвореност премахва нуждата от корупция и един устойчив пуританизъм предпазва „по-високия“ морал на топ комунистите… Въпреки това на ниските нива българските комунисти споделят с управляващите
групи в другите страни желанието да се придобиват все повече и повече лични придобивки и привилегии“.20

Обстоятелствата
В своя доклад Боланд си задава въпроса как действа българският комунистически ум. Той не е изолиран и работи в контекст. Всички негови нива са
зависими от определени „възможности и ограничения“, които се предоставят
от „трите главни аспекта на обстоятелствата: личния характер, обкръжаващата среда и събитията“.21 Посланикът ги разглежда в този ред.

Личният характер
Мисленето на диктатора е силно персонализирано. Партийният лидер
има силно влияние върху планирането и провеждането на политиката. Тодор
Живков е предан на Съветския съюз. Боланд го преценява като честен човек,
който се е посветил на партията, а не на личното си облагодетелстване. Старите членове на БП споделят в различна степен качествата на Живков. Младите
членове на ръководството, като Б. Велчев, Лилов, Ст. Тодоров и други, може
да показват повече финес, но никой от тях не дава индикации за възможна
Ibidem.
Ibidem.
21
Ibidem.
19
20
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значителна промяна на политиката. Както и Живков, младите партийни ръководители са посветени да „поддържат вътрешната диктатура и пълното обвързване със Съветския съюз“.22

Обкръжаващата среда
Боланд отдава липсата на значителни разлики между Живков и обкръжението му на средата, в която са оформени като личности. Тук се намесва
географският фактор. Затова е важна близостта със Съветския съюз – политическа и културна, които помагат за „руско-съветското“, както го определя Боланд, влияние върху „българския ум“. За Съветския съюз България е
лоялен съюзник на „ненадеждните Балкани“. Българите не дават сигнали за
желание да променят отношенията с Москва. Друг географски фактор, който
влияе, е липсата на природни суровини, аграрният характер на българската
икономика, „икономическата изостаналост и относителна бедност“ засилват
българската зависимост от Съветския съюз. Както твърдят българските лидери, „сегашният икономически прогрес … щеше да бъде невъзможен без
масираната подкрепа, дадена от Съветския съюз“.23

Събитията
Към края на доклада Боланд пише, че е ясно как действат българските
политици в сегашните условия, но интересно е как ще действат при непредвидени събития. Прогнозите са трудни. Засега местните комунисти ще действат
съгласно Москва, защото техният „интерес е най-добре удовлетворяван чрез
продължаване на дълбоката традиция на Българската комунистическа партия
на абсолютна лоялност към Москва“.24

Перспективи
Два фактора се появяват, когато се гледа в бъдещето. Първият е възникването на някакви големи промени в Съветския съюз, които могат да променят комунистическия елемент в мисленето на българските лидери. Втората
възможност е да се развие способност за самостоятелни действия чрез стимулиране на националните чувства и така да се появи съмнение в обективните
„закони“, които ръководят общественото развитие, съгласно комунистическата теория. Обаче заключението на Боланд е, че „без големи промени в Центъра по-широките сили тук нямат силата да променят главните линии“. Все пак
Ibidem.
Ibidem.
24
Ibidem.
22
23
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за посланика реалността ще подрони идеологията, но големите промени няма
да възникнат в България. Неговото заключение е, че в процеса на промени
„може да се очаква, че българските комунисти да направят само минимален
принос“.25

***
Детайлното разделяне на основните теми в комунистическия начин на
мислене дава възможност за по-добро разбиране на съвременната история на
България. Това се отнася както за управлението на БКП, така и за периода
след 1989 г., а дори за развитието на страната в наши дни. Причината е в средата, в която са израснали и възпитани поколения български политици. Влиянието върху тях на комунистическия начин на мислене е несъмнено. Затова
е необходимо мисленето на водещите комунисти, или поне на Т. Живков да
бъде изучено в подробности. Още повече, че този подход не е често срещан в
научната литература, а, от друга страна, има изобилие от публикувани извори,
както и от оригинални архивни документи.
Боланд показва, както и Лейтес, че по този начин могат да се направят
интересни приноси към изучаването на периода на комунизма и наличната
историческа литература.

25

Ibidem.
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ВОЙНАТА КАТО УСКОРИТЕЛ НА ИСТОРИЯТА
Ася Атанасова
THE WAR AS AN ACCELERATOR OF HISTORY
Asya Atanasova
Though it may sound strange, it is better for Russia to lose the wars it makes. A loss
results in reforms, while victories confirm the reactionary regime. World War I never became a Patriotic one. The war brought forward the arrival of Bolshevism…

В историята има събития, които или забавят нейния ход, или го ускоряват. Войните, безспорно, са едни от тях, те винаги са играели огромна роля за
развитието на света, особено в миналото. Ако тогава е било лесно да се започне
война, то основна цел на човечеството днес е да не допусне нова такава, поне не
световна. Но е факт, че войната движи света напред. Пол Кенеди твърди, че липсата на силна централизирана власт в Европа, която унифицира мисли и дела
не само в официалната държавна религия, но и в такива области като търговията и оръжейното дело, я стимулира в нейното цялостно развитие. Като в
неговата основа, в техническия прогрес на Европа, лежи именно разработката
на нови оръжия1. Армията спомага и за по-бързото ограмотяване на хората,
особено на мъжката част. Армиите стават масови школи за отстраняване на
неграмотността. Този процес е свързан тясно с индустриалната революция,
както и с появата на феномена „масово политическо съзнание“2.
Благодарение на военната надпревара по време на Студената война са
направени много научни открития. Но докато на Запад те намират реализация
и в медицината, и в обикновения живот на хората, то на Изток те си остават
привилегия за военните. За съжаление, тази тенденция продължава и днес.
В Русия се отделят милиарди за военни нужди, докато голяма част от хората
продължават да живеят бедно.
В ежегодното си обръщение пред Федеративното събрание, продължило
1 час и 57 минути, президентът Путин отдели 42 мин. за новото въоръжаване
Кенеди, П. Възход и падение на Великите сили. Т. 1. София, 1997, с. 16
(Kenedi, P. Vazhod i padenie na Velikite sili. T. 1. Sofiya, 1997, s. 16).
2
Вж. Бжежински, Зб. Извън контрол. София, 1994, 32–34 (Bzhezhinski, Zb.
Izvan kontrol. Sofiya, 1994, 32–34).
1
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на страната. Той се похвали, че талантливите учени и специалисти, които са
истинските герои на нашето време, са създали оръжия, които нямат аналог в
света и обезсмислят действията на НАТО в близост до руската граница. Тази
информация няма как да не контрастира ярко на признанието, че днес в Русия
под прага на бедност живеят 20 милиона жители на страната. Разбира се, тази
реч е предназначена най-вече за вътрешна употреба – предстоят избори, които
безспорно ще бъдат спечелени от Путин. Журналистът Фьодор Крашеников
ги нарече най-безсмислените в Русия от всички до сега. А руснаците харесват
силните държавници, тези, които се противопоставят на Запада, тези, които
показват колко силна военно е Русия.
Войната съдържа в себе си много противоречия, тя не е само зло. Руският религиозен философ Николай Бердяев смята, че, ако към войната се прояви
необходимото духовно отношение, тя облагородява и възвисява човешката
душа… Неслучайно големите добродетели на човешкия характер са изковани
във войни… Хората отиват на война да умират, не само да убиват…3
За дадена държава от огромно значение е дали войната е успешна или не.
Още от самото създаване на Русия като държава, войната и армията играят изключително важна роля в нейното развитие и утвърждаването ѝ като
велика сила. Успешен император става този, който води победоносни войни и
зад когото стои армията. Ако нещо в този баланс се пропука, следват мъчителни реформи, а в края на краищата – абдикация и падане на империята.
Парадокс е, че войните в Русия, били те печеливши или не, водят след
себе си нещо лошо, нещо, което пречи на нацията да върви напред. Нека вземем двете Отечествени войни, най-знаковите в нейната история: първата от
1812 г. и втората от 1941 г. И двете завършват с блестящи победи, но какво утвърждават те в Русия. Първата запазва статуквото и образа на една изостанала
държава. Победата спира реформите, не са премахнати крепостното право,
феодалните остатъци в икономиката, съсловността, абсолютната монархия.
Войната поражда и движението на декабристите, и пак тя, или по-точно победата в нея го смачква.
Втората побеждава режим, вървящ към унищожение на целия свят –
нацизма. Но какво следва в Русия? Затвърждаването на друг режим, още пострашен и унищожителен за самите руснаци. За съжаление, тази война няма
как да заличи и Сталин, и Хитлер. Този път Русия не предава съюзниците си,
както по време на Първата световна война. Но целите, които преследва Сталин с победата над хитлеризма, са много различни от тези, които преследват
Рузвелт и Чърчил. Сталин не налага демокрация след войната, напротив.
Това са две войни, които носят световен престиж на Русия, но само в
нейната външна политика, за вътрешната те водят до застой.
Бердяев, Н. Философия на неравенството. Новото средновековие. Т. 2. София, 2003, с. 231 (Berdyaev, N. Filosofiya na neravenstvoto. Novoto srednovekovie. T. 2.
Sofiya, 2003, s. 231).
3
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И още един пример, този път как влияе загубата във война върху империята – Руско-японската война от 1904 г. Сега народът не се задоволява с провеждането на козметични реформи, а с революция. Първата руска революция
е дълга, мъчителна и кръвопролитна. Последиците от нея са противоречиви.
За едни тя е успешна, за други не, за трети е репетиция за следваща революция. Загубата в Кримската война също води до революционни промени: либералните реформи на Александър II и премахването на крепостничеството.
Оттук и този парадокс: за развитието на Русия сякаш е по-добре тя да губи
войните, които води.
Първата световна война променя коренно историята на Русия. Тя поражда както надежди, така и много страх. Ражда и две революции, едната
революция на свободата, другата срещу свободата. Надеждите са свързани
с разрешаването на все по-задълбочаващите се политически проблеми, немалка част от обществото и елита, особено военният и либералният, вярват,
че самодържавието в лицето на Николай II няма да успее да доведе войната
докрай4. Той става все по-опасен както за себе си, така и за цялата империя.
Или, най-малкото, ще го смени с удобен за тях император в лицето на сина си
Алексей, или брат си – Михаил Александрович, и Русия ще се преобразува в
конституционна монархия (тези планове напълно пропадат).
Но войната предизвиква и страх, страх от революция, от нов руски бунт,
безсмислен и жесток. И той не закъснява.
Февруарската революция донася много оптимизъм, надежда за ново начало, за свобода, за нови икономически възможности. Октомврийската слага
точка на всичко това. Войната изиграва изключително благоприятна роля за
болшевиките и плановете на Ленин, за него тя е подарък от царското семейство за революцията. Ако има партия, която се възползва максимално от неудачите на царското правителство, а след това и на Временното във войната, то
това са именно те. Войната ускорява хода на събитията в тяхна полза, Ленин
прекрасно разбира това. Но същевременно той води една от най-постоянните антивоенни политики в Русия. Тази позиция е необходима за събиране на
привърженици, тоест тя е за пред масите. Истината е, че войната е необходима
на Ленин. Тя вкарва Русия във все по-голяма криза и нейното продължаване
отблъсква все повече последователи на Временното правителство.
Политиката не Ленин и болшевиките по време на войната не е пацифистична, тя е лицемерна. За тях империалистическата война е проблем, но гражданската, към която се стремят и която избухва след идването им на власт,
взимайки милиони жертви, е оправдана. Когато се води война между две нации, вие ставате кротки вегетарианци, боите се от кръв и призовавате към
братство. Но когато успявате да превърнете борбата на нациите в борба
на класите, вие ставате кръвожадни, отричате не само братството, но и
Вж. Галин, В. Тенденции. Война и революция. Москва, 2004, 95–99 (Galin, V.
Tendentsii. Voyna i revolyutsiya. Moskva, 2004, 95–99).
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елементарното уважение на човека към човека… В революционните, класовите войни всичко се смята за позволено, отрича се всякаква общочовешка
етика5.
Много от изследователите на революцията казват, че войната е причина
за успеха на Октомври, че без нея нямаше да има Октомври. Да, войната ускорява събитията, помага на Ленин, но тя съвсем не е единствената предпоставка за революцията. И все пак нека се замислим върху фактите.
Векове наред опитите за свалянето на самодържавието в Русия не спират, а резултатите са нулеви. Малко повече от две години са необходими след
началото на войната и самодържавието остава в историята, а след още осем
месеца – и Временното правителство. Малко преди Февруарската революция
Ленин е убеден, че няма да дочака революцията, а само след няколко месеца
властта е в ръцете му.
Той извлича максимума от войната. През цялото време болшевиките
призовават към мир, но след техния мир Русия се хвърля в кръвопролитна
гражданска война.
Ленин казва, че разобличаването на меншевиките и есерите в едно
нормално капиталистическо развитие ще е дълъг и труден процес. Но войната и икономическата разруха ускоряват събитията. Такива ускорители
приравняват годината на месец, даже и на седмица6. Марксистката теория за
края на капитализма и избухването на социалистическа революция напълно
се проваля на Запад, затова Ленин не иска и да чуе за нормално капиталистическо развитие в Русия. И много добре разбира, че при такова развитие
меншевиките и есерите нямаше да се притесняват от партия като тази на болшевиките.
Продължаващата война дава още едно оръжие в ръцете на Ленин, което той използва отново оптимално – армията. След падането на империята
имперската армия на Русия също е унищожена. Временното правителство издава поредица от решения, които буквално опустошават всичко, останало от
нея. Най-емблематична е Заповед № 1 от 1 март 1917 г. Идеята ѝ е да демократизира армията, да я изчисти от имперските порядки, но последствията са
коренно различни. Няма руски генерал, който да не проклина деня на нейното
приемане. В своите спомени генерал Пьотр Н. Краснов пише, че Приказ № 1
не само разрушава армията, но е и първопричината за Бресткия мирен договор. Генерал Николай Епанчин допълва, че с него е сложен край на руската
армия, а в Русия идва болшевишката тирания7.
Бердяев, Н. Философия на неравенството, 234–235 (Berdyaev, N. Filosofiya
na neravenstvoto, 234–235).
6
Ленин, В. Полное собрание сочинений. Т. 34. Москва, 1969, 15–16 (Lenin, V.
Polnoe sobranie sochineniy, t. 34. Moskva, 1969, 15–16).
7
Жарский, А., Э. Коршунов, А. Михайлов. „В мае – июне 1917 г. наша армия
уже не была организованной массой: это была развращенная и разнузданная толпа“. –
5
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Войниците стават маша в ръцете на болшевишката пропаганда. Всякакъв род агитатори се допускат да ги занимават с политика. На 9 март е приета
и Декларацията за правата на войниците, под нея стои подписът на Александър Керенски. Ген. Деникин прави извода, че този документ …окончателно
подкопава устоите на старата армия. Тя [декларацията – б.а.] внася в нея
неудържимо политиканство и елементи на социална борба в една неуравновесена и въоръжена маса, която е почувствала своята груба физическа сила.
Тя допуска и оправдава свободни широки проповеди – устни и печатни – на
антидържавни, антиморални и антиобществени учения, даже такива, които по същество отричат и властта, и самото битие на армията… за пореден път унизява и оскърбява командния ѝ състав8.
Объркване има и в самия команден състав на армията. Новосъздадените
войнишки комитети и институтът на комисарите започват нагло да се намесват във военната стратегия и военната дисциплина. И така, в руската армия
вместо една се появиха три разнородни, взаимно изключващи се една друга
власти: командир, комитет и комисар. Три призрачни власти. Над тях духовно ги притискаше със своята безумна, мрачна тежест властта на тълпата…9.
Заблудата на Временното правителство (най-вече на социалистите в
него), че могат да превърнат Русия в най-свободната страна на света (това
са думи на Ленин, казани в Априлските тезиси), а руската армия да стане
най-свободната армия в света (така я нарича Александър Керенски), хвърля
страната в двете крайности – от най-тираничната до „най-свободната“… резултатът не закъснява.
Политиканството, за което споменава ген. Деникин, е в силата си. Изведнъж всички започват да говорят за политика, да разбират и да се интересуват от нея. Започва революция на словото и всеобщо увлечение по политиката, за един месец в Петроград се появяват повече от 150 всекидневни и
седмични издания10.
Създава се парадокс. В желанието си да демократизира и да нормализира
положението в страната, Временното правителство, с прибързаните и необмислени закони, подготвя почвата за болшевизацията на армията и населението.
Войниците, или както ги нарича Николай Суханов – селяни в сиви шинели, имат все повече власт в армията, а и извън нея. Налице е окопният болшевизъм.
Военно-исторический журнал, № 2, 2017, с. 79 (Zharskiy, A., E. Korshunov, A. Mihaylov. „V mae – iyune 1917 g. nashi armiya uzhe ne byila organizovannoy massoy: eto byila
razvrashtennaya i raznuzdannaya tolpa“. – Voenno-istoricheskiy zhurnal, № 2, 2017, s. 79).
8
Деникин, А. Очерки русской смуты. Т. 1. Париж, 1921 (Denikin, A. Ocherki
russkoy smutyi. T. 1. Parizh, 1921). http://militera.lib.ru/memo/russian/denikin_ai2/1_06.html
9
Пак там.
10
Верт, Н. Россия в революции. Москва, 2003, 48–49 (Vert, N. Rossiya v
revolyutsii. Moskva, 2003, 48–49).
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Генерал Брусилов пише, че войниците първоначално са били на страната на Керенски и есерите, но след продължаването на войната кратките и
прости лозунги на болшевиките ги превличат все повече. Те стават по-разбираеми и по техен вкус. Тях не ги интересуват Интернационалът, комунизмът
и подобни въпроси, те усвояват тези начала на бъдещия свободен живот:
мир на всяка цена, изземване на всичко от имуществената класа, към която
те не принадлежат, унищожаване на помешчика и въобще на господарите.
За тях болшевизмът се превръща в символ на свободата, но свобода, свързана
не със съзидание, а с унищожение, заличаване на всичко до сега.
Брусилов става свидетел как лозунгите, които влияят на войниците, постепенно се сменят. Старият „За вярата, царя и отечеството!“ е пометен от
Февруари, тези на Временното правителство – „Мир без анексии и контрибуции!“ и „Право на самоопределение на народите!“ също стават несъстоятелни. Все по-близки и разбираеми за всички стават лозунгите на болшевиките: „За работническо-селска власт!“ и „Долу буржоата капиталисти!“.
Не мога да разбера кадетите, меншевиките и есерите, които постоянно се
нападат едни други, борейки се за власт и усърдно разрушавайки тези устои,
които, по тяхно мнение, укрепват11.
За провала на Временното правителство са виновни и либералите, и
меншевиките, и есерите. И то точно в този ред. Либералите и меншевиките се
оплитат във взаимни обвинения и отстъпки още в самото начало на формиране на правителството. Едните не могат без другите, либералите имат опита и
желанието да управляват, другите удържат тълпите чрез престижа на Петроградския Съвет.
Умерените социалисти още от самото си създаване търсят съвместните действия с либералите (примерите са много), това е една и от основните
им характеристики, които ги различават от болшевиките. Заедно формират
и първото Временно правителство, но нито едните се чувстват комфортно в
него, нито другите. Меншевиките се лутат между социалистическите догми и
реалността, а либералите се чувстват в плен от меншевиките12.
И въпреки това двете политически направления са се познавали много
добре. Всички членове на първото Временно правителство, без Милюков, са
се изявявали заедно и на друго поприще – масонството. То набира нови сили в
Русия след провала на Първата руска революция (1905 – 1907), когато политическата активност спада. Много историци смятат, че лоялността на правителството към Антантата и внимателното провеждане на социалните реформи
идват от тази тяхна принадлежност.
Брусилов, А. Воспоминания. Москва, 1963, 275–277 (Brusilov, A. Vospominaniya. Moskva, 1963, 275–277).
12
За отношенията между двете партии в периода между двете революции от
1917 г. виж: Атанасова, А. Меншевизмът 1917 година: пропуснатите възможности. Шумен, 2017 (Atanasova, A. Menshevizmat 1917 godina: propusnatite vazmozhnosti.
Shumen, 2017).
11
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Сергей Леонов разглежда масонството в Русия като надпартийна политическа организация, която се стреми да компенсира слабостта на партийната система13. Център на масоните в Русия е законспирираната организация
„Великий Восток народов России“. В нея основно членуват кадети и умерени
социалисти. Всички членове на кабинета на княз Лвов са се познавали много добре от масонските ложи. Въпреки че Исак Розентал пише, че всички
те първо са се осъзнавали като кадети и меншевики, и едва след това като
масони. Но е факт, че помежду им е имало няколко подхода за решаване на
проблемите около партийните контакти, и един от тях е за координиране на
действията между либерали и революционери14.
Въпреки това в Русия се провалят плановете и на либералите, и на умерените социалисти, давайки път на болшевизма – на тези, които мразят, защото много добре знаят на какво са способни и до какво състояние ще доведат
страната.
Връщайки се към теорията до какво водят победоносните войни в Русия, либералите попадат в доста деликатна ситуация. Те са наясно, че ако
империята доведе Първата световна война до край, тя ще остане още дълго
време непоклатима, а заедно с нея ще се задържи на престола и Николай II.
Следователно една буржоазна революция би имала успех, ако Русия загуби
войната, но либералите не искат това.
В. Галин напомня и за друг аспект от проблема. Открита революция по
време на война би имала непредсказуеми последствия…, а либералите и умерените социалисти помнят урока от 1905 г., когато всички предупреждават
за „стихийната сила“ на улицата, останала пренебрегната от тях. По време на Първата световна война тази сила е още по-въоръжена и организирана и при определени условия може да обърне щиковете в друга посока15. Така
либералите започват да се движат по „острието на бръснача“ между връщането на царския феодализъм и взрива на „руския бунт“. Не са малко свидетелствата, че година след започването на войната сред либералите назрява
идеята за дворцов преврат, дори и да се стигне до убийството на Николай II.
Оптималният вариант за еволюционния преход от монархия към буржоазна
република е установяването на конституционно-монархичен строй16.
Дворцовият преврат успява с общи усилия на военни и либерали, Николай II абдикира, но след това нещата се объркват. Конституционно-монархичният строй не е наложен, а Временното правителство се проваля.
Леонов, С. Партийная система России (конец XIX в. – 1917 год). – Вопросы
истории, № 11–12, 1999, с. 42 (Leonov, S. Partiynaya Sistema Rossii (konets XIX v. –
1917 g.). – Voprosyi istorii, № 11–12, 1999, a. 42).
14
Вж. Розенталь, И. Масоны и попытки объединения политической оппозиции в
России начала XX века. – Вопросы истории, № 2, 2000 (Rozentaly, I. Masonyi i popyitki
obyedineniya politicheskoy oppozitsii v Rosii nachala XX veka. – Voprosyi istorii, № 2, 2000).
15
Галин, В. Тенденции. Война, с. 53 (Galin, V. Tendentsii. Voyna, s. 53).
16
Пак там, с. 54.
13
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Самият император помага на революцията със своята нерешителност,
с неспособността си да преодолее все повече задълбочаващата се неприязън
между социалните слоеве. Александър Солженицин пише, че той има нецарска нерешимост – главният порок за руския трон17. Според писателя Николай II проявява решимост, като взима управлението на армията, но така се
отдалечава от държавното управление. Има мнения, че императорът по този
начин иска да си върне престижа както сред армията, така и сред народа, да
вдигне духа на войниците си и т.н. Той много добре разбира от каква важност е победата в тази война за историческото бъдеще на Русия18.
Николай II знае, че с победата ще избегне революцията, но не предприема никакви решителни действия за тази победа. Няма и как да предвиди
унизителното излизане на Русия от войната, избухването не на една, а на две
революции, гражданската война и всичко останало. И не разбира, че с поведението си сам бута страната към всичко това, което не иска да се случи.
А. Солженицин обвинява Николай II, че не прави нищо, за да си върне
Русия по време на Февруарската революция. Правителството бездейства, не
предприема решителни крачки. Никой от обкръжението на императора не го
защитава, предаваха се като зайчета19. Но за всичко това, което се случва, е
виновен самият той, през 1917 г. до него има хора неспособни и ненадеждни.
Империята има материалната мощ да спре революцията, но Николай II не я
използва. Успехът на революцията не зависи от силата на взрива, а от слабостта на съпротивлението. Руската империя не се поддава материално,
тя много по-рано пада духом. Февруарската революция е изгубена от властта още преди да е започнала20.
Ако Солженицин обвинява царя и правителството за успеха на Февруарската революция, то за нейния неуспех и последвалите я трагични събития
обвинява либералите. Той развива една все по-тиражирана версия, че за рухването на държавата не са виновни само болшевиките, а и либералите. Първо
те се провалят с Февруари, а след това идва Октомври.
Факт е, че след Февруарската революция държавността в Русия е разрушена. Сергей Кара-Мурза смята, че народът се закача за болшевиките
най-вече заради това, че усеща у тях държавната власт. Контрастът с
Солженицын, А. Размышления над Февральской революцией. – Родина,
Февраль, 2017, 8–9 (Solzhenitsyin, A. Razmyishleniya nad Fevralyskoy revolyutsiey. –
Rodina, Fevraly, 2017, 8–9).
18
Пученков, Ал. Царь на войне. – В: Диалог о книге. О. Р. Айрапетов. Участие
Российской империи в Первой мировой войне (1914 – 1917). Москва, 2014. – Росийсская история, № 2, 2015, с. 147, 150 (Puchenkov, Al. Tsary na voyne. – V: Dialog
o knige O. R. Ayrapetov. Uchastie Rossiyskoy imperii v Pervoy miravoy voyne (1914 –
1917). Moskva, 2014. – Rossiyskaya istoriya, № 2, 2015, s. 147, 150).
19
Солженицын, А. Размышления над Февральской, 6–7 (Solzhenitsyin, A.
Razmyishleniya nad Fevralyskoy, 6–7).
20
Пак там, 4–7.
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кадетите, меншевиките и есерите е поразителен… Либералнобуржоазната
държава по западен образец, която трябва да е резултат от Февруари, еволюира толкова бавно, че изостава от събитията… Селяните в Русия (особено тези в шинели) затова и поддържаха болшевиките, защото единствено в
тях беше искрата на властта21.
По време на Февруарската революция Думата (въпреки, че е разпусната
на 25 срещу 26 февруари) има шанса да вземе властта в ръцете си. Тогава тя
изиграва много по-голяма роля, отколкото революционерите, които се готвят за
революцията от десетилетия, но когато тя избухва, те са неподготвени. Ръководителите на социалистическите партии са извън страната или в заточение, така
начело на това велико движение стояха съвършено второстепенни хора22. Ал.
Солженицин констатира, че революцията започва без революционери23.
Според него хората са подготвени към революционни настроения от
Думата, а не от социалистическите лозунги. Чхеидзе, Скобелев, Керенски
застават начело на Съветите не като представители на своите партии, а
като леви депутати от Думата24.
Разрушаването на държавността започва с отричането на Михаил Романов от престола. Тогава се слага край на конституционно-монархичния строй
в Русия, и то под диктата на либералите. Незаконният акт на отричането и на
Николай II, и на Михаил води до началото на незаконното управление на Временното правителство. То допуска създаването на нелегитимни революционни органи на управлението, които пречат в Русия да се наложи парламентарно
управление. Такива са най-вече Съветите и произлизащото от тях двувластие.
Така тези, които през цялото време настояват за създаване на отговорно пред народа правителство, създават правителство, неносещо отговорност
пред никого.
И ако през Февруари наблюдаваме обединение на отделните съсловия в
Русия, то след това омразата между тях никога не е била по-силна. Февруари
узрява в това противопоставяне, в неспособността на интелигенцията да изкара страната от кризата. Чрез нашите най-висши представители, ние като
нация претърпяхме духовен крах25.
Казаното тук кореспондира с мисълта на Олег Айрапетов, че Първата
световна война е историята на самоубийството на руското обществото и
руската държава. Виждаме рядка безотговорност на управляващата диКара-Мурза, С. Февраль – Октябрь. Две революции – два проекта. Москва,
2017, с. 204 (Kara-Murza, S. Fevraly – Oktyabry. Dve revolyutsii – dva proekta. Moskva,
2017, s. 204).
22
Суханов, Н. Записки о революции. Кн. 1 (Suhanov, N. Zapiski o revolyutsii. Kn.
1). http://www.magister.msk.ru/library/history/xx/suhanov/suhan007.htm
23
Солженицын, А. Размышления над Февральской, 2–3 (Solzhenitsyin, A.
Razmyishleniya nad Fevralyskoy, 2–3).
24
Пак там, 2–3.
25
Пак там, 27–28.
21
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настия и свалящата я политическа класа, почти незабелязания подвиг на руската армия и флот, тежката жертва на народа, която се оказва в сянката
на изгубените 1917 – 1945 г.26
Въпреки че Солженицин е прав за грешките и на царя, и на Временното правителство за идването на Октомври, трябва да кажем, че хората, които
извършват Февруари и управляват между двете революции, са коренно различни от болшевиките. Това, че Февруари не успява, не означава, че трябва
да го приравним с Октомври. Февруари води Русия към коренно различни
ценности, доближава я към високоразвитите демократични страни. Октомври
я отдалечава от всичко това.
Андрей Сахаров смята, че писателят не прави разлика в подхода на разглеждане към Февруари и към Октомври. Солженицин с възмущение нанизва
на своя нихилистичен шиш всички, които не успяват да се противопоставят на революцията в страната: слабоволният цар, бездарното правителство, изменниците генерали27. Историкът дава изключително висока оценка
на Февруарската революция и на свършеното от Временното правителство.
Тя се явява исторически вестител на всички тези събития, които избухват в края на XX в. През 1990 г. практически ние се връщаме към февруари
1917 г. и от него започваме движение – добро ли е, лошо ли е – продължаваме го и днес28…
Действително двете статии: на Солженицин – „Размишления над Февруарската революция“, и на Сахаров – „Стъпканият Февруари“ (спомени),
водят след себе си много въпроси. Според Сахаров Солженицин е искал Русия да си остане монархия, да не излиза от наложените с векове традиции
и да не се допусне тръгването на страната по пътя на либералното западно
цивилизационно развитие. Затова за него либералите са дори по-виновни за
Октомври и за онова, което следва след него, отколкото дори болшевиките.
Защото допускат тяхното идване.
Сахаров е на обратното мнение. За него Февруари хвърля светлина в
бъдещето, предусеща демократическата революция от 1989 – 1993 г., макар
че скоро нейните последователи отново се сблъскват с авторитарни сили…
Историкът не е съгласен с налаганото мнение, че Русия не е готова за демокрация и монархията е трябвало да смаже революцията, за да бъде всичко
наред… Кой може да определи степента на готовност за демокрация и плаВж. Колеров, М. История самоубийства империи. – В: Диалог о книге. О.
Р. Айрапетов. Участие Российской империи в Первой мировой войне (1914 – 1917).
Москва, 2014. – Российская история, № 2, 2015, с. 142 (Kolerov, M. Istoriya samoubiystva imperii. – V: Dialog o knige O. R. Ayrapetov. Uchastie Rossiyskoy imperii v Pervoy
miravoy voyne (1914 – 1917). Moskva, 2014. – Rossiyskaya istoriya, № 2, 2015, s. 142).
27
Сахаров, А. „Растоптанный Февраль“ (воспоминания). – Вопросый истории,
№ 4, 2017, с. 95 (Saharov, A. „Rastoptannyi Fevraly“(vospominaniya). – Voprosyi istorii,
№ 4, 2017, s. 95).
28
Пак там, с. 100.
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нирано и спокойно да я „въведе“, и да се откаже от своето авторитарно
управление29?
Събития като Февруарската революция са с огромни последици, често
не само за държавата, в която протичат. Затова е и нормално към тях да има
толкова различни гледни точки, дори такива, които се самоизключват напълно като тази на Солженицин и Сахаров (като се има предвид, че те застъпват
само част от потока проблеми, които се вливат във Февруари). Но това е интересното в тези исторически процеси, еднакво логично може да се защити и
едната позиция, и другата.
Солженицин е прав, че не войната определя революцията, тя не узрява в нея, нито в икономическите затруднения. Революцията идва от стария
страстен конфликт между обществото и властта… Властта не тръгва
нито по пътя на смазване на революцията, нито по пътя на реформите…
Така се отваря третият път, най-катастрофалният: на крайното противоречие и ненавист в обществото… Тази ненавист между образованата класа
и властта прави невъзможно съществуването на никакви съвместни конструктивни мерки, компромис… а създава само изтребително унищожение30.
Точно отсъствието на яснота и дефицитът на общонационален консенсус стават една от главните причини за поражението на Русия във войната.
Германия води срещу Русия тотална война, народ срещу народ, но последната в лицето на военнополитическото ръководство и в лицето на обществеността не може да се издигне до това, че да води същата война…31
Първата световна война не се превръща за Русия във „Втора отечествена“, защото прекалено силни са тези, които се стремят да използват сблъсъка
с външния враг, за победа над своите противници вътре в държавата32. Свещеното единство, обявено в Русия през 1914 г. по примера на нейните западни
съюзници, така и не заработва, явява се само тактически прийом33.
По време на войната Русия е разделена, няма единна нация, която да се
противопостави на врага отвън, а и отвътре. Това пропукване на нацията става в началото на XX в., точно когато единението е най-нужно. Тогава руският
народ губи и вярата си в Бог. Немалко смятат, че загубата на този стълб вкарва
държавата в болшевишката бездна. За липсата на обществен консенсус найПак там, 103–104.
Солженицын, А. Размышления над Февральской, 20–23 (Solzhenitsyin, A.
Razmyishleniya nad Fevralyskoy, 20–23).
31
Вж. Колеров, М. История самоубийства империи. – В: Диалог о книге, с. 144
(Kolerov, M. Istoriya samoubiystva imperii. – V: Dialog o knige, s. 144).
32
Вж. Гайда, Ф. „Свещенное единение“, которого не было. – В: Диалог о книге.
О. Р. Айрапетов. Участие Российской империи в Первой мировой войне (1914 – 1917).
Москва, 2014. – Российская история, № 2, 2015, с. 158 (Gayda, F. „Sveshtennoe edinenie“,
kotorogo ne byilo. – V: Dialog o knige O. R. Ayrapetov. Uchastie Rossiyskoy imperii v Pervoy
miravoy voyne (1914 – 1917). Moskva, 2014. – Rossiyskaya istoriya, № 2, 2015, s. 142).
33
Пак там, 158–159.
29
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голяма вина носи царският режим, който изостава в своето развитие, и който
не иска да се промени, да започне така закъснелите реформи в страната. Ако
някой вътре в империята печели от войната, това безспорно са болшевиките.
Тя се явява ускорител за тях, за тяхната история. След 1917 г. те създават и
нова държава, и нова нация, която да е в унисон с изкривената им идея за демокрация и социализъм.
За голяма част от обществото Първата световна война е загубена от Русия, както въобще е загубена и цяла Русия. Ако Втората световна война сплотява Русия като нация и води до засилване на външния ѝ престиж (въпреки
началото на Студената война Русия е тази, която побеждава нацизма), то след
Първата няма нищо подобно. Войната според тази част от обществото е спирачка, събитие, което помага налагането на един унищожителен строй, който
продължава повече от седемдесет години.
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ЦЪРКОВНО ДЕЛО В ГРАД РАЗГРАД ПРЕЗ ПЕРИОДА
НА ОСМАНСКОТО ВЛАДИЧЕСТВО XV – XIX ВЕК
Данаил Петров
RELIGIOUS ACTIVITY IN RAZGRAD DURING
THE OTTOMAN RULE, 15TH – 19TH CENTURY
Danail Petrov
The modern town of Razgrad dates back to the 15th century when the Mohammedan and Christian neighborhoods (Varosha, Dubrovnik, etc.) were formed. The Bulgarian
population of the town was united in the municipality and participated in the struggle for
an independent Bulgarian church in the 19th century. In 1860 the church St. Nikolay was
build. The town of Razgrad was included within the borders of the Rousse bishopric after
the establishment of the Bulgarian Exarchate.

Съвременният град Разград възникнал през втората половина XV век.
Районът е бил заселен от дълбока древност. През IV – I в. пр. н. е. тук съществувало тракийско селище. Върху него в местността Хисарлъка в покрайнините на днешния град Разград1 е изградена римската крепост Абритус (I –VI
в.). Освен важен военен и административен, крепостта е била и епископски
център. Абритус е разрушен от славяни и прабългари, като върху неговите
руини възникнало средновековно селище (VII – XIV в.). След приемането на
християнството в България2 през 864 г. и то се оформило като църковен център, което се потвърждава от археологическите проучвания.

Петров, Д. Разпространение на християнството в римския кастел Абритус през
Късната античност IV – VI век. – ИИМШ, 11, 2003, 158–162 (Petrov, D. Razprostranenie
na hristianstvoto v rimskiya kastel Abritus prez Kasnata antichost IV – VI vek. – IIMSH,
11, 2003, 158–162); Петров, Д. Разпространение на християнството в Лудогорието. –
Историкии 8, Шумен, 2015, 227–233 (Petrov, D. Razprostranenie na hristiyanstvoto
v Ludogorieto. – Istorikii 8, Shumen, 2015, 227–233); Петров, Д. Религиозни култове от римската крепост Абритус. – Историкии 3, Шумен, 2008, 316–323 (Petrov, D.
Religiozni kultove ot rimskata krepost Abritus. – Istorikii 3, Shumen, 2008, 316–323).
2
Радославова, Г., Г. Дзанев. Абритус. – В: Римски и ранновизантийски селища в България. София, 2003, т. II, 141–143 (Radoslavova, G., G. Dzanev. Abritus. – V:
Rimski i rannovizantiiski selista v Balgariya. Sofiya, 2003, t. II, 141–143).
1
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Днешният град Разград възникнал западно от м. Хисарлъка, по двата
бряга на р. Бели Лом (приток на р. Русенски Лом). Градът станал център на
каза – околия. През периода XV – XVIII век в него се обособяват мохамедански и християнски махали. Около джамията „Ибрахим паша“, завършена
през XVII век, се оформил центърът на града. Християните, основно българи,
живеели в махалата „Вароша“ и в Дуброшката махала. Малко е информацията
за църковното дело в град Разград през първите векове на османското владичество. Може да се предположи, че в християнските квартали на града били
изградени храмове, частично вкопани в земята, без камбанарии. За нуждите
на богослужението се използвали дървени клепала. Към църквите се откривали килийни училища. Такъв малък храм вероятно е съществувал на мястото
на съвременната църква „Свети Николай Чудотворец“.
В края на XVIII и началото на XIX век в резултат на феодалните размирици и руско-турските войни част от населението на град Разград емигрира,
а тук се заселват преселници от Търновско, Габровско и т. н. В края на XVIII
век в Разград работил като свещеник Райко от гр. Елена. Той се преселил тук
по време на Руско-турската война (1768 – 1774 г.). Предполага се, че е бил
ръкоположен за свещеник в гр. Разград през 1772 г. от червенския епископ
Неофит. В Разградския музей се съхранява меден сахан, на който са гравирани името поп Райко и годината 17723. Такъв съд с пешкир държал пред иконостаса всеки кандидат за свещеник при своето ръкополагане. Неговият син
Иван Попрайков също бил свещеник и учителствал в гр. Разград и с. Осенец.
Той се занимавал с изографисване на икони, като работел в цялата страна.
Дълбоките промени в българското общество през епохата на Възраждането, и най-вече през XIX век, не подминали и Разград. Населението на града
се включва в борбите за църковна независимост. От този период има повече
информация за църковното дело в града. Разград пострадал по време на Руско-турските войни 1806 – 1812 и 1828 – 1830 г. След последната война градът
бавно започнал да се възстановява. Със съдействието на търновския гръцки
митрополит Иларион през 1832 г. била ремонтирана старата, вкопана в земята
Явашов, А. Разград. Неговото археологическо и историческо минало.
София, 1930, т. I, 120–123; 169–174 (Yavashov, A. Razgrad. Negovoto arheologichesko
i istorichesko minalo. Sofiya, 1930, t. I, 120–123, 169–174); Стефанов, П. Разградският
зограф Иван Попрайков – живот и дейност. – В: Сборник Култова архитектура и изкуство в Североизточна България (XV – XX век). БАН – Институт по фолклор – Исторически музей-Разград. София, 2006, 144–150 (Stefanov, P. Razgradskiyat
zograf Ivan Popraykov – zhivot i deynost – V: Sbornik Kultova arhitektura i izkustvo v
Severoiztochna Balgariya XV – XX vek. BAN – Institut po folklor – Istoricheski musey –
Razgrad. Sofiya, 2006, 144–150); Симеонова, Т. Църковно и просветно дело в град
Разград 40-те – 70-те години на XIX век. – В: Сборник в чест на проф. дин Камен
Гаренов. Мултикултурният човек. София, 2016, т. I, 259–265 (Simeonova, T. Tsarkovno
i prosvetno delo v grad Razgrad 40-te – 70-te godini na XIX vek. – V: Sbornik v chest na
prof. din Kamen Garenov. Multikulturniyat chovek. Sofiya, 2016, t. I, 259–265).
3
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църква. С увеличаването на българското население в Разград през следващите
десетилетия на XIX век църквата се оказала тясна за миряните и се налага
изграждането на нов, по-голям храм. Приетият през 1839 г. Гюлхански хатишериф разрешил на българите да строят нови храмове. През 30-те – 40-те
години на XIX век в изворите се споменават имената на свещеници, които са
работили в Разград: Атанас, Илия, Марко, Марин.
Българското население в Разград следяло, и доколкото било възможно
– участвало, в църковното движение до Кримската война (1853 – 1856 г.), с
центрове Търново, Пловдив и Цариград. След войната и издадения от османската власт реформен акт – Хатихумаюн през 1856 г., се активизирала борбата
на българския народ за нова просвета и независима църква. Българите от Разград се включили в тези борби4. Оформилата се Разградска община изпратила
свой представител в османската столица Истанбул (Цариград) през 1856 г. на
проведеното там събрание на българските общини по църковния въпрос. Поставил се въпросът и за строителство на нов църковен храм на мястото на стария. През 1858 г. било получено разрешение – ферман, от централната власт
за изграждане на нов храм със съдействието на Цариградската патриаршия.
Във фермана се регламентирала направата и височината на църквата. Формирала се комисия от разградски еснафи, която да следи за строителството му (7
февруари 1860 г.). Събранието избрало за писар и касиер Георги Попов, който
трябвало да ръководи строежа на храма. Запазени са имената на участниците
в събранието. Имало известна съпротива срещу градежа на храма както от
местни турци, така и от някои българи (например Христо Сапата). В строителството се включили повечето жителите на града и околията.
Църквата „Свети Николай Чудотворец“ (наричан още свети Николай
Мирликлийски) в град Разград била построена още през лятото на 1860 г. от
майстора строител Хаджи Станчо Русенеца, на мястото на съществуваща стара църква. По план построената църква представлявала трикорабна, безкуполна псевдобазилика. Липсвали камбанария и кубе, които са строени след Освобождението от османско владичество (през 1907 г.). Първоначално храмът
използва стария иконостас. През 1862 г. се сдобил с красиви дърворезби, дело
на майстора Генчо Кънев, и осем големи иконостасни икони от образописеца
Захари Цанюв и сина му, като бил използван иконостас от 1835 г., изработен
от майстора А. Станишев, в това число и икона на свети Климент Охридски.
През 1863 г. вместо дървено клепало започнало да се използва метално, а камбана на църквата била поставена през 1875 г. Съществували проблеми около
строителството на храма, като и след края на 1860 г. се правят довършителни
ремонти, в това число и на покрива. За строежа на разградската църква „Свети Николай Чудотворец“ били изразходвани 78 974 гроша.
Построената църква се ръководела от църковно настоятелство, избрано от българската община в град Разград. Изработен бил и печатът на Раз4

Явашов, А. Разград, 130–148 (Yavashov, A. Razgrad, 130–148).
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градската община, на който е изобразен свети Николай, с надпис около него
„Разградска църква „Свети Николай“. След обявяването на независимостта на
българската църква през 1860 г. българите от Разград се включили в борбата
за прогонване на гръцкото духовенство (1860 – 1861 г.). Тази борба продължила през 60-те години на XIX век, като се правели опити за богослужение на
гръцки език. На 17 август 1869 г. била дадена и жертва: гръкоман убил младежа Атанас Кръстев, син на свещеника на града – поп Кръстьо.
Създаването на Българската екзархия5 било посрещнато с въодушевление от българите в Разград. През 1870 г. градът бил посетен от видинския митрополит Антим, който след това е избран за пръв български църковен глава –
екзарх. На Цариградския събор, свикан за избирането на екзарх (1871 – 1872 г.),
участвала и делегация на Разградската българска община в състав: Д. Стоянов,
Т. Николов и К. Хорозов, която носела пълномощно от общината, издадено на 8
януари 1871 г. След създаването на Екзархията град Разград станал част от Доростоло-Червенската епархия начело с митрополит Григорий. Завърналият се
в Разград Никола Икономов бил избран за екзархийски наместник на град Разград и околията през 1874 г. и остава такъв и след Освобождението от османска
власт през 1878 г. Той участвал не само в културния живот на града, но и в борбите за освобождение, като умира през 1897 г. За да се стимулира църковното и
просветното развитие на Разград, градът бил посетен от архимандрит Климент
Браниницки (по-късно търновски митрополит), заместник на доростоло-червенския митрополит Григорий, през март 1874 г.
Заедно с борбата на независима църква в Разград се развива и просветното дело, построени са нови училища. Значителна заслуга за неговото развитие има Никола Икономов6.
Българското население в град Разград и неговата околност активно
участва в духовния и църковния живот на града през целия период на османската власт по нашите земи (XV – XIX в.). Градът не е подминат от обществено-икономическите и политическите промени в българското общество през
XIX век, които довеждат до освобождението на България. Заедно с борбите за
църковна независимост и нова просвета българското население и обществени
дейци от Разградския край активно участват и в национално-освободителното
движение.

5
6

Явашов, А. Разград, 145–148 (Yavashov, A. Razgrad, 145–148).
Явашов, А. Разград, 169–188 (Yavashov, A. Razgrad, 169–188).
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КРЕПОСТТА ШУМЛА (ШУМЕН)
В „ЕКАТЕРИНИНАТА“ РУСКО-ТУРСКА ВОЙНА
ОТ 1768 – 1774 г.
Милена Георгиева
THE SHUMLA (SHUMEN) FORTRESS
DURING ‚CATHERINE II ‚S‘ RUSSO-TURKISH WAR
OF 1768-1774
Milena Georgieva
The Russo-Turkish War from 1768-1774 is one of many war actions of the two empires
in which the Shumla fortress (Shumen) has strategic value and its territory becomes theatre
of war actions from 1773 and 1774. And since the great Vizier of the Ottoman Empire is
also occupying the city of Shumen, important diplomatic negotiations have taken place,
culminating in the signing of the Kyuchuk-Kaynardzhany Peace Treaty of July 21, 1774.

През Второто българско царство Шумен е важен град крепост и стратегическо звено между трите столици на държавата – Плиска, Преслав и Търново. А през пролетта на 1388 година, когато в своя поход великият везир на османците Али паша завладява земите от Одрин и отвъд Източния Балкан, той
насочва главните сили на своята армия към град Шумен и той е превзет. Както
пишат географът Хаджи Калфа1 през ХVІІ век и историкът Васиф ефенди2
през ХVІІІ век, Шумен е значителна крепост, която Али паша превзема след
продължителна обсада. Евлия Челеби3 добавя, че след като тя става османско
владение, велможата ѝ дава името Шумна. През следващите столетия градът
придобива популярност като Шумла.
През продължителното османско владичество тук израства голям и забележителен град – център на богата мюсюлманска материална и духовна
култура. Периодът от средата на ХVІІІ и първите десетилетия от ХІХ в. съвпадат с началото на Българското възраждане. Градът крепост става символ на
Джумалиев, Г. История на Шуменската крепост (Принос към историята
на град Шумен). Шумен, 1927, с. 39 (Dzhumaliev, G. Istoriya na Shumenskata krepost
(Prinos kam istoriyata na grad Shumen). Shumen, 1927, s. 39).
2
Пак там, с. 26.
3
Пак там.
1
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османското могъщество през първата половина на ХІХ век, но се превръща
и в огнище на българщината. В него избуява високо национално съзнание,
стремеж към знание и просвета, горещо родолюбие, чувство за обществена
отзивчивост и отговорност. Още през първата половина на ХV век, отчитайки
стратегическото място на Шумла, султан Мурад ІІ (1421 – 1451 г.) решава да
обърне голямо внимание на тази крепост, да поднови нейните укрепления и
да я направи опорен пункт на империята. Това предвидливо решение на падишаха се оказва правилно за поробителите и през следващите векове, а за другите завоеватели градът става почти непреодолима преграда. От историята е
известно, че след десетдневна обсада, през месец октомври 1444 г. крепостта
е превзета за кратко време от кръстоносната войска, предвождана от полскоунгарския крал Владислав ІІІ Ягелон4-Варненчик. Крепостта е разрушена, но
османците отново налагат господството си тук и превръщат града в още понепревземаема твърдина. Такава той остава до Освобождението на България
през 1878 г. Заради своята изключителна укрепеност добива популярност с
наменованието си „Българските Термопили“ и има много важно значение в
крепостния Североизточен четириъгълник (Русчук-Варна-Силистри-Шумла), отбраняващ подстъпите към Константинопол.
Под стените на Шумен на няколко пъти се разполагат руски армии,
предвождани от велики пълководци, дори веднъж идва лично и руският император. През ХVІІІ и ХІХ век градът е важна цел във военните и дипломатическите акции. Шумла се развива като спокойно селище, с ориенталски вид
и със завидно материално състояние. В демографско отношение има прогресивно нарастващо население и многоетничен облик. Става един от големите
градове на империята, наред с Варна, Провадия и Силистра, и е първостепенна турска крепост с многохиляден гарнизон5. Ползата, която българите извличат от това, се изразява в две посоки – запазване на коренното българско
население и икономическо развитие. Същевременно големият гарнизон запазва града от разруха по време на междуособиците и руско-турските войни.
„Шумен ще има всякога едно твърде голямо военно значение, не само чрез
своите позиции върху най-късите пътища от Русе и Силистра за Цариград, но
и защото е в началото на долината, която има своето дебуше във Варненския
залив“. Това са думи на барон Феликс Божур, поместени в неговите прочути
записки от военното му пътуване през Османската империя (Voyage militaire
Кънев, Н. Някои бележки върху коректното именуване и титулуване на
Владислав Варненчик – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1–2,
2016, с. 59 (Kanev, N. Nyakoi belezhki varhu korektnoto imenuvane i tituluvane na Vladislav
Varnenchik. – Zhurnal za istoricheski I arheologicheski izsledvaniya, 1–2, 2016, s. 59).
5
Георгиева, Д. Градът, в който се роди Васил Друмев. – В: Васил Друмев –
Климент Търновски в културната и политическа история на България, Юбилеен
сборник, Варна. 1992, с. 190 (Georgieva, D. Gradat, v koyto se rodi Vasil Drumev. –
V: Vasil Drumev – Kliment Tarnovski v kulturnata I politicheska istoriya na Balgariya,
Yubileen sbornik. Varna, 1992, s. 190).
4

Крепостта Шумла (Шумен) в „Екатеринината“ Руско-турска война...

349

dans l ‚Еmpire Othoman6). В тях описанията му са доста показателни за стратегическото положение на града крепост.
Първата руско-турска война, в която Шумла и околната ѝ територия е
цел за превземане и театър на военни действия, е така наречената Екатеринина война от 1768 – 1774 г. Като цяло руско-турските войни от ХVІІІ и ХІХ
век имат интересна история: като фактология; като действащи лица; като резултати с важно международно значение. Такава е и Руско-турската война от
1768 – 1774 г., която завършва с подписването на Кючуккайнарджанския мирен договор на 10/21 юли 1774 г.7
Тогава на руския престол шеста година царува немската принцеса София Фредерика Августа Анхалт-Цербстка – императрица Екатерина ІІ Велика. Тя поверява тази своя война на един от най-талантливите си пълководци –
граф Пьотр Алексеевич Румянцев, назначавайки го за командващ първоначално на Втора, а по-късно на Първа армия. В хода на войната за победите
си той получава званието генерал-фелдмаршал и прозвището Задунайски. От
турска страна войната се води от двамата султани Мустафа Хан ІІІ и Абдул
Хамид Хан І. Театърът на военните действия е много широк: като се започне от Грузия и Кабарда, по суша, през целия Кавказки и Прикавказки район,
Кубан, Запорожието, Крим, Подолието на Буг и Днестър, Бесарабски Буджак,
Молдавия и Влахия, Северна и Южна Добруджа, Южна Гърция (Морея); и
по море: Азовско, Черно, Бяло и целия Средиземноморски архипелаг. През
1773 г. войските на ген. П. А. Румянцев форсират река Дунав при Тутракан,
Хърсово и Козлуджа (днес гр. Суворово). Паметни в тази война са и обсадите
на град Шумен през 1873 и в 1874 година, под предводителството на генерал
Александър Суворов и на генерал Михаил Каменски (баща). Точно тогава в
Шумен резидира великият везир на Османската империя Мухсиназад Мехмед
паша и той лично води военните действия и последвалите ги дипломатически
операции8.
Vojage Militaire Dans L‘Empire Othoman öu description de ses frontiers et de
principales Defenses, soit Artificielles aves cinque cartes Geogparphiqes. Par le Baron
Felix de BEAUJOUR. Tome premier, Paris, 1829. Captire IX - Des differentes routes qui
conduisent de la ligne du Danube a Constantinople, 456–469, file:///D:/Voyage_militaire_
dans_l_Empire_Othoman_o.pdf>, (01.03.2018), (с. 458–469 – превод от френски на български език Георги Георгиев).
7
Орлов, А. и кол. История на Русия от най-древни времена до наши дни.
София, 2002, 209–210 (Orlov, A. i kol. Istoriya na Rusiya ot nay-drevni vremena do nashi
dni. Sofiya, 2002, 209–210).
8
Андреева, М. Ролята на Шумен в Руско-турската война (1768 – 1774 г.).
Доклад, изнесен на Международна научна сесия „Руско-турската война 1768 – 1774 и
нейният отзвук“, по повод 240 години от подписването на Кючуккайнарджанския мирен договор, гр. Кайнарджа, 20.06.2014, под печат (Andreeva, M. Rolyata na Shumen
v Rusko-turskata voyna (1768 – 1774). Doklad, iznesen na Mezhdunarodnata nauchna
sesiya „Rusko-turskata voyna 1768 – 1774 i neyniyat otzvuk“, po povod 240 godini ot
6
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Как изглежда Шумен и околността по време на обявената от руската
императрица Екатерина Руско-турска война от 1768 – 1774 г.?
За състоянието на крепостта и самия град през този период свидетелстват мнозина преминали през тези земи, включително и чужденци. Това са
предимно от западноевропейските държави пътешественици, военни, инженери, духовни лица и други. Те го описват като голям административен, икономически и военен център точно във времето на тези войни. Интересни сведения дават и самите руски пътеписи. „Шумла е главен град на окръга, или на
едноименната каза, административно подведомствен на санджака Силистри,
е един от главните градове на България, на 86 часа път от Константинопол и
на 10 от Русчук. Той представлява най-пряката връзка между Влахия, Молдавия и столицата на Османската империя. Като военна база това е пунктът
с най-голямо значение за Турция, тъй като това е центърът, където свършват
всички пътища към дунавските крепости и откъдето започват тези, които се
отправят към Черно море и към вътрешността – единият води за 20 часа до
Силистри, другият до Варна за 15 часа. Само 10 часа са до Осман базар и
24 – до Исмаилия на запад.“ Тези описания на града са поместени в труда на
И. Г. Барбие дьо Бокаж, състоящ се от две части, като във втората той прави
описание на обсадите на град Шумен от руските войски през 1774 г. и 1810 г.9
Изложението се предшества от обширен увод, в който е изтъкнато важното
военно-стратегическо значение на града като ос на пътищата от река Дунав
към Балканските проходи от Черно море към вътрешността на страната. Шумен се оценява от западноевропейските военни специалисти10 като силна „естествена твърдина на отоманските земи, която много пъти спирала марша на
русите и спасява империята“. Той винаги е бил и важен отбранителен пункт за
съсредоточаване на главните турски войски, поради средищното си географско положение. В подкрепа на това пише в своя пътен дневник и офицерът от
австрийската императорска армия капитан Шад11 през 1740 година: „Шумен е
най-хубавият и най-големият град, който срещнах по пътя си до Одрин. Разположен е между три средно високи планини, като градът запълва цялата долина…“. А относно пътищата, водещи от и към Шумла, пътешественици като
Карстен Нибур12 в 1761 г. и хърватския учен и хуманист Руджиеро Бошкович13
през 1762 г. ги определят като „хубави“ и изобилстващи на чешми по тях.
podpisvaneto na Kyuchukkaynardzhanskiya miren dogovor, gr. Kaynardzha, 20.06.2014,
pod pechat).
9
Ангелова, Р. Шумен в европейската текстуалност, Шумен, 1999, с. 6
(Angelova, R. Shumen v evropeyskata tekstualnost. Shumen, 1999, s. 6).
10
Инв. № 5063/1.2.2015./СНФ – Научен архив на къща музей „Панайот Волов“ –
Шумен. Кънчев, Кр. Шумен през първата половина на ХIХ век през погледа на френските пътешественици.
11
Ангелова, Р. Шумен в, с. 43 (Angelova, R. Shumen v, s. 43).
12
Пак там, с. 35.
13
Пак там, с. 55.
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Друго сведение е известно и от военното пътешествие на Луи-Огюст Феликс
Божур14: „Град Шумла, разположен на кръстовището на всички тези пътища,
е най-добрата преходна позиция за Балкана, понеже лежи при главния проход
на веригата и в началото на двете долини, които се разтварят към Варненския
залив, едната с река Провади, а другата с река Камшик. Шумла е обикновеният пункт за събиране на турската армия при война срещу русите, понеже лежи
на тяхната главна линия за операции срещу Константинопол“. Също определя
крепостта като „двоен ключ за долината на Дунав и Варна“.
Шумен неведнъж става седалище на главните везири, идват парламентьори, посланици. Само за периода 1790 – 1812 г. шуменци стават свидетели
на екзекуцията на двама везири и един княз на служба при султана. Освен
това в Шумен за продължително време се установяват англичани, французи и
немци, ангажирани с укрепяването на града. В навечерието на Руско-турската
война през 1768 – 1774 г. за положението в града и околностите и особено
за настроенията и отношението на населението към нея има много оскъдни
данни от местни и други източници, както и относно хода на самите военни
действия. В нашите архиви и в научната литература могат да се изведат повече исторически извори и сведения относно следващите руско-турски войни,
свързали бойните си действия с териториите на Шуменския регион – тази
от 1810 – 1812, и особено от 1828 – 1829 г. Но именно от някои по-късни по
хронология сведения получаваме и ценна информация за тази „Екатеринина война“ от 1768 – 1774 г. Интересно е относно това събитие и сведението
от Елизабет Крайвън15 из „Писма за пътуване през Крим, до Цариград през
1786 г.: „Има едно селище, наречено Шиумла, на 18 левги западно от Варна,
забележително с отстъплението на 80 000 турци през последната война, когато 12 000 руснаци под командването на Романцов (т.е. Румянцев, П. А.) преминали Дунава, за да ги нападнат“.
„Днес, когато руските войски преминаха Дунава и се намират в подножието на Балкана пред крепостта Шумла, сметнахме, че няма да е безполезно
да [поднесем] на вниманието на тези, които следят политическите и военните
събития на Изток, едно описание на тази крепост, опора на османските владения, която неведнъж е [възпирала] настъплението на русите и е спасявала
империята“ – пише в своето „Описание на град Шумла и околностите му с
приложен план, изясняващ положението на обсадите на този град от русите в 1774 г.“ френският географ Жан-Дени Барбие дьо Бокаж16. В сведението
Георгиева, Д., М. Пенков. Шумен и Шуменско ХV – ХІХ век. – В: Документи и
материали. Шумен, 1996, Описание на Шуменската крепост от френския консул в Солун
Луи-Огюст Феликс Божур (1794 – 1799), с. 131 (Georgieva, D., M. Penkov. Shumen i
Shumensko XV – XIX vek. – V: Dokumenti i materiali. Shumen, 1996, Opisanie na Shumenskata
krepost ot frenski[ konsul v Solun Lui-Ogyust Feliks Bozhur (1794 – 1799), s. 131).
15
Ангелова, Р. Шумен в, с. 45 (Angelova, R. Shumen v, s. 45).
16
Пак там, с. 55.
14
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„Из военното пътешествие“ на Луи-Огюст Феликс Божур17 по-подробно се
описва: „По време на последната война (1768 – 1774) русите не посмяха да
атакуват Шумла фронтално и за да го атакуват във фланг, те изкачиха и разположиха 4 батальона гренадири по височините, образуващи северната част на
полумесеца, но те нe можаха да изкачат там артилерия, нито да се задържат,
и накрая трябваше да отстъпят…“. После военният заключава: „При все това
Шумла винаги ще има много голямо военно значение не само заради разположението си на прекия път от Русчук и Силистри за Константинопол…“. В своя
дневник в 1797 г. и пътешественикът Джон Джексън18 споменава за тази война, когато „значителна руска армия се появила в равнините пред този град и
разбила турските сили. Последните се оттеглили в града и набързо издигнали
стена от кал с ров и ограда с колове пред града и от всички страни на планината. Това временно укрепление все още стои непокътнато. Когато руската армия приближила града, турците стреляли срещу тях от планинските батареи.
Руснаците загубили един свой генерал и се оттеглили“. Анонимен английски
пътешественик19 през м. май 1794 г. добавя: „Турците са смятали Шумен за
непревземаем към края на последната война, като това убеждение е било подсилвано от суеверия, така и от увереността, че никаква човешка сила не би
могла да преодолее тези укрепления. Когато турците са започнали да отстъпват, тук е било тяхното убежище и те са събрали на това място 40 000 души,
обкръжени от 12 000 руснаци“. Барбие дьо Бокаж20 пише и за укрепленията на
Шумен по време на войната: „Укрепленията на Шумла са неправилни. Този
град е обграден от един дълбок ров и землени крепостни стени, издигнати за
първи път по време на войната (1771 – 1774 г.). Великият везир Мусин-заде
Мехмед паша наредил тогава да работят на тях в продължение на месеци.
Ровът, който е бил издълбан тогава, е бил 12 лакти на ширина, 10 на дълбочина. Отзад са били построени землени укрепления, подкрепени от върбови
пръчки, снабдени с оръдия. Защита им се осигурявала от редути, издигнати на
определени разстояния, така че от този момент нататък градът придобил облик на военна крепост“. В руските пътеписи за българските земи XVII – XIX
век, градът е споменаван многократно. В едно малко по-късно сведение – „От
Русчук до Константинопол (1793 г.) се дава подробнo описание за пътя на извънредното и пълномощно руско императорско посолство, след Яшкия мир от
Русчук преминало през Шумла до Константинопол: „Шумла е разположен в
клисура, заобиколена от високи и стръмни планини. От едната страна, към полето, където височината е по-полегата, има окоп, който обаче се командува от
всички страни, а и полето е в същото положение, следователно за лагеруване е
Георгиева, Д., М. Пенков. Шумен и, с. 131 (Georgieva, D., M. Penkov.
Shumen i, s. 131).
18
Ангелова, Р. Шумен в, с. 45 (Angelova, R. Shumen v, s. 45).
19
Пак там, с. 44.
20
Пак там, с. 55.
17

Крепостта Шумла (Шумен) в „Екатеринината“ Руско-турска война...

353

неудобно. Градът е обширен, местоположението му – красиво, много от жителите са доста заможни. Войската ще намери в Шумла добра вода, достатъчно
фураж и дърва, макар че на 10 версти оттук градините и лозята, разположени
край града, за кратко време могат да ги задоволят“21. Според руските сведения
още: „Шумла е укрепен град на Балканите, на пътя от Силистра към Константинопол. В нашите войни с турците Шумла нееднократно е виждал под своите стени руските войски. В септември 1773 г. корпусът на княз Долгоруков е
бил при Шумла, но вследствие на неуспех, постигнат от друг наш отряд при
Варна, отстъпва към Дунава. В 1774 г., в юли, към Шумла е отправен левият
фланг на руската армия под командването на граф Михаил Каменски. Макар
да има недостатъчни сили, той успява да предизвика на атака неприятелските
укрепления и изкарва в открито поле турската армия, като прекъсва съобщенията ѝ с Константинопол. Чрез тези маневри турската армия бива отцепена
от нейните бази и това служи като предпоставка за приключването на войната
и подписването на Кючук-Кайнарджийския мир“22.
Както е известно, мирният договор от Кючук Кайнарджа от 21 юли 1774 г.
е сключен между Русия и Османската империя след Руско-турската война от
1768 – 1774 г. Той е подписан в края на петата поредна руско-турска война, предприета от руската императрица Екатерина II Велика срещу султан Мустафа Хан
III и приключена при управлението на неговия брат Абдул Хамид Хан I. Споразумението е подписано в селото Кючук Кайнарджа, днес Кайнарджа, Североизточна България, в Добруджа, близо до Дунав и на югоизток от Силистра.
В каква последователност се развиват военните действия, засягащи
Шуменския регион, и каква е ролята на Шуменската крепост през войната
от 1768 – 1774 година? Руско-турската война от 1768 – 1774 г. е започната от
Турция на 25 септември след отказа на Русия да изтегли войските си от Полша. Воените действия започват от януари 1769 г. Руските войски, командвани
от генерал-фелдмаршал Александър Михайлович Голицин, от генерал Пьотр
Александрович Румянцев (1725 – 1796) и генералисимус Александър М. Суворов, настъпват на широк фронт – от Азовско море до Молдова. През юни
1772 г. те преминават Дунав и обсаждат Силистра, но са принудени да свалят
обсадата и да се оттеглят оттатък реката. През 1773 г. руските войски навлизат
в Северна Добруджа. А Шуменският регион става театър на военни действия
през 1773 и 1774 г. 23
Без да се пренебрегват напрежението и страха от репресии, които поражда всяка война, мобилизирането на населението за укрепване на крепостРуски пътеписи за българските земи ХVІІ – ХІХ век. Превод Д. Жукова.
София, 1986, 60–61 (Ruski patepisi za balgarskite zemi XVII – XIX vek. Prevod D.
Zhukova. Sofiya, 1986, 60-61).
22
<http://www.wikiznanie.ru/ruz/index.php/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B
B%D0%B0“/>, (16.08.201).
23
Джумалиев, Г. История на, с. 61 (Dzhumaliev, G. Istoriya na, s. 61).
21
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ните съоръжения и струпването на бежанци от околностите на града – свидетелстват и няколко летописни бележки от времето, в което военните действия
се водят около Шумен. Те характеризират атмосферата в него: „Ва лету 1774:
майя: 19 да са знай кату са заправи черквата, прави са десет дни фатре на
единайсетию ден сториха света литургия“. Българите-шуменци завършват основната поправка на църквата си единадесет дни преди сражението, в което
ген. Суворов разбива 40-хиляден турски корпус, изпратен от Шумен. А през
тези месеци околните селища са изпепелени24.
Макар това сведение да е почти от края на войната, то и в предходната военна година местните хора естествено са били обзети от настроения на
страх, притеснения от изстъпления от страна на турците, но и от чувства на
надежди за скорошно избавление от робството.
През есента на 1773 г. русите предприемат настъпление срещу крепостите Шумен – Шумла, и Варна. Щурмът на Варна е отбит. Княз Юрий Владимирович Долгоруков се насочва от Добрич за Шумен, но срещайки по пътя
си значителен турски отряд, който взема за авангард на Шуменската турска
армия, отстъпва. Всъщност тогава е пропуснат сгоден момент за настъпление
към важната крепост Шумла. Според намеренията на Генералния щаб, под
предводителството на граф Пьотр Румянцев глобалната цел е руската армия
да достигне „Балканския хребет“. Важна задача за изпълнението ѝ е планът
му – корпусът на ген. Долгоруков да овладее крепостта Шумла, а корпусите
на генералите Салтиков, Глябов и Потьомкин да възпрепятстват помощ на
турците в Шумла. Този план обаче се осуетява. Настъплението към Шумен
било пропуснато, а русите отново трябвало да се разположат на зимни квартири по левия бряг на р. Дунав25.
Настъплението към Шуменската крепост през 1774 г. вече внася значителна динамика в хода на войната, засилва се нейното стратегическо значение
и за двете страни. След смъртта на султан Мустафа хан ІІІ (1757 – 1774), в
началото на 1774 г. се възкачва султан Абдул Хамид хан I (1774 – 1789), на
когото предстои или да влезе в преговори с русите за сключване на мир, или,
като оздрави положението си, да предприеме решителни действия срещу тях.
През 1774 г. войната продължава. Убедени в своята безпомощност в полето,
турците окончателно възприемат идеята да се укрепят здраво в крепостния
четириъгълник и да бранят докрай неговите крепости. Великият везир МухГеоргиева, Д. Градът, в който се роди Васил Друмев, с. 190 (Georgieva, D.
Gradat, v koyto se rodi Vasil Drumev, s. 190).
25
Джумалиев, Г. История на, с. 63 и сл. (Dzhumaliev, G. Istoriya na, s. 63 i
sl.); Преписка на Г. Джумалиев с Архивния отдел при БАН и редакцията на „Военноисторически сборник“ – София по отпечатването на монографията му „Генерал
Суворов и Дунавската армия“ и рецензия на монографията му. 20.10.1950 – 30.04.1974.
Оригинали. Машинопис. 13 л. – съхраняват се в ТДА-Шумен, с карта на бойните
действия на руските войски на генералите Каменски и Суворов срещу Шумен през
юли 1774 г. Оригинал. Машинопис – ТДА-Шумен.
24

Крепостта Шумла (Шумен) в „Екатеринината“ Руско-турска война...

355

синазад Мехмед паша разпорежда първо усилване на военните укрепления в
Русчук и Силистра. В сведенията от руски произход и в нашата научна литература неговото име се среща изписано още като Мусин-заде Мехмед паша.
Той е сред доверените лица на турските султани и изпълнява длъжност на
везир два пъти. В началото на войната той усилва плацдармения корпус с поголяма част от Шуменския гарнизон и така получава числено превъзходство
над противника. А в Шумен оставя само 1000 човека. Останалите войски – 25
хил. пехота и 15 хил. конници, той поверява на командира, еничарин по произход, Абу Ризак. С тази 40-хилядна армия последният се отправя за Добрич
като преден пост на двете крепости Шумен и Варна. Инициативата обаче вече
е взета от русите. Граф Пьотр Александрович Румянцев-Задунайски, е решен
да действа енергично на юг и възлага операцията на граф Михаил Федотович
Каменски и на генерал Александър Василиевич Суворов – да настъпят към
Шумен. На 9-20 юни 1774 г. съединените корпуси на Суворов и Каменски
атакуват главните сили на великия везир, наброяващи 40 хиляди души, в лагера им при с. Козлуджа, днес с. Суворово, Варненско, и напълно ги разбиват. Поражението на турския плацдармен корпус довежда до отстъпление на
остатъците му, които се насочват към Провадия и Шумен. Мусин-заде паша
няма друг избор, освен да започне преговори за сключване на мирен договор.
В това време една руска колона овладява Разград, а главните сили блокират
пътя към крепостите Русе и Шумен. Предстои нападението на крепостния
град Шумла, което трябвало да се маскира с демонстративни действия при
Силистра и Варна. Тогава граф Каменски събира военния съвет, за да реши
окончателно въпроса „Следва ли да се настъпи към Шумла?“. Ето какво е
отразено за този момент в специалното издание за войната от полковник А.
А. Петров: „На съвета са дадени отрицателни отговори от участващите генерали Левиз, княз Позоровски, Милорадович, Рейзер, Озеров и Суворов. Те
изискали да се остане при Козлуджа шест дни, за да отдъхне войската и да
се изчака подвозът на продоволствията, а след това да се отстъпи за позиция
между Шумен и Силистра, за да се „отреже“ последната, както и съобщенията с вътрешността на страната, и се способства за покоряването на района.
Но Каменски решава все пак да се приближи към Шумла с още един преход и
да изчака по-нататъшните обстоятелства. Граф Румянцев остава много недоволен от решението на военния съвет, събран от Каменски. Той настоявал за
завземането на Шумла и това трябвало да бъде целта, след нанесеното над неприятеля поражение. В Шумла при везира останали едва 1000 човека – цялата
войска била изпрпатена при Козлуджа и напълно разбита. Останки от нея се
разсейват, а Шумла остава без отбрана. Всяко забавяне от страна на Каменски
би могло да даде на везира възможност да събере части от войските на своята
армия, да се затвори в Шумла“26.
Петров, А. Война России съ Турцией и польскими конфедератами. Съ 1769 –
1774 годъ. Составлено, приемущественно, по неизвестным до настоящаго време26
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По този начин Румянцев изразявал недоволството си, че забавянето
от превземането на Шумла може да обезсмисли вече постигната победа при
Козлуджа. Затова „не дни, не часове и не моменти да се чакат, а веднага да
се тръгне на път“ –пише граф Румянцев до своите генерали. Той настоява
Каменски и Суворов да настъпят към Шумла само когато е предприето „правилно заемане на позициите при Силистра, и едва тогава да се премине към
решителни действия“. На 14 юни 1874 г. граф Каменски се насочва към крепостта Шумла. Мусин-заде паша успява да събере разпръснатите си войски и
да ги реорганизира. Възлага да бъдат усилени крепостните верки на Шумен,
без да жали силите на градското население. На 16 юни русите завземат след
кръвопролитен бой Нови пазар. Тогава великият везир прибира всички останали вън от Шуменската крепост войски и се приготвя за отбрана. Стигайки
до Шумен, граф Каменски заключава, че атаката на силната крепост не е по
силите на неговия корпус. Затова решава да предизвика турците да излязат
вън от крепостта и там да ги разбие, далеч от силата на крепостната артилерия. А за да изолира крепостта от другите крепости на четириъгълника и за
да влезе във връзка с другите руски отряди, граф Каменски учредява летяща
поща от казашки войски до Силистра. В Разград той изпраща силен отряд под
командването на полковник Розен. На 19 юни се завързва бой при шуменското село Макак, като това място е локализирано около височината югоизточно от селото. Само навременното пристигане на подкрепленията – войските,
предвождани от генералите Прозоровски и Левиз с конницата и идването на
граф Каменски, спасява руския отряд от унищожение, тъй като турците, като
виждат приближаването на многочислените руски войски, се прибират в крепостта. Руската пехота, следвана от полковата артилерия, тръгва напред и се
спуска в долината, по посока на реката Мадарска, преминава я, после почва
изкачване по северните поли на Водоразделния хребет. За да не бъдат обхванати откъм левия фланг, турските войски напускат позициите си и в безредие
се насочват към крепостната ограда. След сражението от 19 юни граф Каменски се убеждава, че макар и многочислен – почти 35 хиляди души, турският
гарнизон е със слаб дух и недобре подготвен за отбрана на крепостта. Той
предполагал, че тя може да се атакува с открита сила. Оказало се, че предкрепостният ретраншамент и главният вал на крепостта имат слаб профил“27.
Най-голямо значение за отбраната на крепостта имат двата редута – на Звездния хребет – „Йълдъз табия“, и този на източния край на „Наблюдателната
планина“. От последната можело да се обстрелва цялата местност и градът.
Виждайки трудното положение на руския корпус, Мусин-заде паша изпраща
ни рукописым материалам Генеральнаго Штаба. Том ІV. Санкт Петербург, 1874, гл.
VІІІ, с. 59 и сл. (Petrov, A. Voyna Rossii s Turtsiey i polyskimi konfederatami. S 1769 –
1774 god. Sostavleno, priemushetsveno, po neizvestnyim do nastoyashtago vremeni rukopisyim materialam Generalnago Shtaba. Tom VI. Sankt Peterburg, 1874, g. VIII, s. 59 i sl.).
27
Джумалиев, Г. История на, 70–71 (Dzhumaliev, G. Istoriya na, 70–71).
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силен отряд към Русе. Той е разбит, но граф Румянцев предписва на граф
Каменски пълна блокада и недопускане на излаз на войски от Шумла. Затова
граф Каменски разположил корпуса си северно от с. Буланък – днес кв. Мътница, очаквайки удобен момент за щурм. Граф Румянцев предписва на граф
Каменски да вземе сериозни мерки срещу Шуменския гарнизон, като блокира
напълно крепостта и не допуска да се отделят части от гарнизона и да пречат
на операциите по р. Дунав. Блокадата на Шумла започва на 19 юни, като само
северната и източната част на крепостта е подготвена за руския щурм. А на 26
юни са били изпратени 6 батальона към десния бряг на р. Акъ су дере – Мадарска. На 27 юни сутринта русите преместват позицията си западно от с. Буланък – Макак, близо до пътя за Нови пазар, на 29 юни заемат силна позиция
при с. Кюлевча. В това време сред турските войски се пораждат бунтове и дезертьори напускат редиците, очакващи решителния щурм на русите. За да се
осигурят всички мерки за безопасност, на 6 юли към проходите на юг към Източнобалканския хребет са изпратени руски батальони за охрана – към селата
Драгоево и Ченгел. Забелязвайки раздвижването при русите и намаляването
на войските им, още същия ден – 6 юли 1774 г., великият везир решава да пробие блокадата. С големи пехотни и конни войски той излиза от крепостта при
с. Ченгел, днес кв. „Дивдядово“. Едновременно с това са атакувани и руските
части при село Касаплар (днес с. Дибич) и към село Чалъ Кавак (днес с. Риш).
Двете атаки биват отбити от войските на граф Каменски с големи трудности.
Още тогава обаче той получава заповед от граф Румянцев да не предприема
атака срещу Шумен, защото се водят преговори за мир. Но граф Каменски
сметнал, че честта и достойнството на руското оръжие ще бъдат накърнени,
ако уведоми везира за спиране на военните действия. Преговорите продължават на 6 юли, като от 11 до 12:30 ч. преговарящите имат среща с ген. П. А.
Румянцев. От руска страна това е княз Николай Василиевич Репнин. Вечерта
на 6 юли граф. П. А. Румянцев успява да се договори с турските посланици
по всички основни въпроси за мира. В нощта срещу 7 юли при великия везир,
който се намира в гр. Шумен, е изпратен куриер с депеша за постигнатите
резултати. Същевременно се водят преговори по второстепенни въпроси. На
7 юли граф. П. А. Румянцев дава тържествен обяд на турските посланици. За
да се направи трапезата „по турски вкус“, по негова заповед в руския лагер
е доведен турският готвач, който приготвя всички ястия. Същевременно на
същия ден той заповядва да се атакува. След продължителен и кръвопролитен
бой войските от десния фланг влизат в едно от укрепленията и издигат там
руския флаг. Едва след това напразно кръвопролитие граф Каменски се изтегля с целия си корпус от Шумла, като заема наблюдателна позиция между село
Буланък (дн. кв. „Мътница“) и с. Мадара, после уведомява везира в очакване
да се сключи мирът. На 8 и 9 юли преговорите продължават и се преписват
и превеждат основните споразумения на руски, турски и италиански. Основната работа е извършена от турския преводач, гъркът Ман. Граф Румянцев
неслучайно много държал точно на датата 10 юли да бъде подписан догово-
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рът. Тъй като на 10 юли 1711 година е подписан Прутският договор, който се
оказва унизителен за Руската империя, и с това генералът искал да го зачеркне
с подписването на новия договор28.
Приемайки турските посланици същия ден, граф. П. А. Румянцев им
дава депешата на великия везир и ги оставя спокойно да я прочетат и проучат.
Следват нови преговори и уточнения до 7 часа вечерта, след което е редактиран и последният вариант на договора. Той е подписан от руска страна от Н.
В. Репнин и от турска страна от Ресми Ахмед и Ибрахим Мюниб. Веднага
след това към великия везир е изпратен куриер с договора на турски и италиански език за подпис. Генерал П. А. Румянцев изпраща сина си, граф. М.
П. Румянцев, и майор Габарин с известие до Петербург за подписания мир. В
това време руските войски начело с ген. Каменски започват да се изтеглят от
околностите на Шумен. Сутринта на 15 юли турските представители, съпровождани от своята свита, пристигат в руския лагер, облечени официално и декорирани с ордени. При почетен шпалир, барабанен бой и пушечни салюти те
са приети от ген. П. А. Румянцев в палатката му, където ги чакат и останалите
руски официални лица. Следват взаимни приветствия, след което турските
дипломати са въведени в залата за конференции. В същото време се изпращат
заповеди до всички военни части за прекратяване на военните действия. Покъсно след обед на 15 юли 1774 г. се състои самата тържествена церемония на
размяната на подписаните договори. Руската артилерия отбелязва събитието
със 101 топовни изстрела. Ген. П. А. Румянцев подписва руските екземпляри
на договора, на руски и италиански език29. На 17 юли се стига до уточняване
на всички подробности, мирният договор се изпраща в Шумла за съгласуване
с великия везир Мусин-заде Мехмед паша. Под окончателния текст на договора, който е на италиански език, стоят подписите на генерал-фелдмаршал граф
Пьотр А. Румянцев и на великия везир Мусин-заде Мехмед паша. Документът
съдържа 28 члена и две добавки – секретни приложения.
Този мирен договор, сключен в 1774 г., е международен акт с важно историческо значение, оказал изтласкване на Турция от Европа, породил т. нар.
Източен въпрос и редица нови факти и процеси, отнасящи се до взаимните
отношения не само между Русия и Турция, но и в целия европейски свят през
Большакова, Б. Русско-турецкие отношения конца XVIII века – начала XIX
века. Выпускная квалификационная работа. МГПУ, Институт гуманитарных наук.
Кафедра отечественной истории. (Bolyshakova, B. Russko-turetskie otnosheniya
kontsa XVIII veka – nachala XIX veka. Vyipusknaya kvalifikatsionnaya rabota. MGPU,
Institut gumanitarnyih nauk. Kafedra otechestvennoy istorii) <http//.degree_work_file.
pdf>, (16.08.2017).
29
Инв. № 5063/1.12.15., СНФ – научен архив на къща музей „Панайот Волов“ –
Шумен. Кючуккайнарджанският мирен договор е една от стъпките към свободна
България, вестник Извор на Кайнарджанската община, год. IХ, бр. 2/75, 2014, с. 1–2
(Kyuchukkaynardzhanskiya miren dogovor e edna ot stapkite kam svobodna Balgariya,
vestnik Izvor na Kaynardzhanskata obshtina, god. IX, br. 2/75, 2014, s. 1–2).
28
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ХІХ век. Редица клаузи от договора дават право на Русия да покровителства
угнетените християнски народи в Османската империя, спасявайки ги от геноцид и асимилация. Засилва се вярата на поробените в силата и спасителната
мощ на руското оръжие30.
В заключение може да се обобщи, че благодарение на Кючуккайнарджанския мир Шумен отново оцелява. Същевременно той продължава да
влиза в плановете на руските владетели и в следващите войни между двете
империи през 1810 – 1812, 1828 – 1829, както и през освободителната за българите война от 1877 – 1878 година. Град Шумен продължава да има както за
турците, така и за русите важно значение за стратегическото му овладяване. А
за българското местно население, оказало масова доброволческа подкрепа на
армията на братския славянски народ, войните генерират неговата вяра и сила
в борбите за национално освобождение.

Георгиева, С. Договорът от Кючук Кайнарджа между Русия и Турция. –
В: Научни трудове на Русенския университет, 2009, том 48, серия 6.2, с. 255
(Georgieva, S. Dogovorat ot Kyuchuk Kaynardzha mezhdu Rusiya i Turtsiya. – V:
Nauchni trudove na Rusenskiya universitet, 2009, tom 48, seriya 6.2, s. 255); Георгиева,
С. Кючуккайнарджанският мирен договор – същност и значение. – В: Научни
трудове на Русенския университет, 2009, том 48, серия 10, с. 52 (Georgieva, S.
Kyuchukkaynardzhanskiya miren dogovor – sashtnost i znachenie. – V: Nauchni trudove na Rusenskiya universitet, 2009, tom 48, seriya 10, s. 52); Дружинина, Е. Кючук
Кайнарджийский мир 1774 г. (Его подготовка и заключение). Москва, 1955, с. 5
(Druzhinina, E. Kyuchuk Kaynardzhinskiy mir 1774 g. (Ego podgotovka i zaklyuchenie).
Moskva, 1955, s. 5).
30
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ВОЙНИТЕ НА ТРЕТАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ БИВШИТЕ
ТЪРГОВИЩКА, ПОПОВСКА
И ОМУРТАГСКА ОКОЛИЯ
(по данни от летописните книги, съхранявани в
Държавен архив – Търговище)
Станислава Цанева
WARS OF THE THIRD BULGARIAN STATE
THROUGH THE EYES OF THE TEACHERS
FROM THE FORMER TARGOVISHTE, POPOVO
AND OMURTAG DISTRICTS
(according to the data from the chronicle books kept
in the State archive – Targovishte)
Stanislava Tsaneva
The present study is based entirely on the information from the chronicle books
kept in the State archive - Targovishte. It chronologically covers the period from the Serbian-Bulgarian War (1885) to the end of World War II (1945). Both national events and local
problems have been taken into consideration, because approximately low research priority
has been given to the latter. Particular attention has been paid to the personal involvement
of teachers in the wars – as regularly mobilized, volunteers or detached in Dobrudja, Macedonia and Western outlying districts, as well as to the impact of the military conflicts on
the education and upbringing of the students.

Историята на войните, водени от Третата българска държава, и отражението им върху цивилното население могат да бъдат проследени най-добре в
документите на централните и местните органи на власт, на Българската православна църква, на различни благотворителни и патриотични организации,
както и в тогавашния периодичен печат.
В тази връзка трябва да отбележим, че училищната документация има
спомагателно значение при разглеждането на проблема. Преобладаващата
част от нея е фокусирана върху непосредствените образователни задачи и
изобщо не се занимава с политически, икономически и социални въпроси.
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Всъщност, голямото изключение от това правило представляват три основни
групи документи – кореспонденцията, летописните книги и биографичните
албуми на учителите, които често прибавят ценни, а понякога и съвсем неизвестни нюанси към историята на българското общество в навечерието, по
време и непосредствено след войните. Не трябва да се забравя, че като единствени представители на интелигенцията в малките селски райони (включително и населените с етнически малцинства) учителите често са ставали свидетели на процеси, останали пренебрегнати или неизвестни за официалните
власти. Всичко видяно те описват подробно на страниците на летописните
книги, които ще бъдат във фокуса на настоящото изследване.
По първоначален замисъл проучването трябваше да обхване всички
групи училищни документи, свързани с разглежданата тема. Впоследствие
по различни причини част от тях отпаднаха. Фондовете на Държавен архив –
Търговище, съдържащи документи от т. нар. К епоха (т.е. до 9 септември
1944 г.), са изключително бедни на кореспонденция, а запазената има предимно професионален характер. Биографичните албуми не бяха използвани, тъй
като информацията в тях до голяма степен се припокрива с данните от летописните книги, а иначе внушителната колекция от спомени на учители – заради голямата им времева отдалеченост от описваните събития, която неизбежно води до деформации и грешки. Така във фокуса на нашата работа останаха
само 140-те летописни книги, регистрирани в архивни фондове или частични
постъпления. Разбира се, другите споменати групи документи също заслужават внимание и биха могли да послужат като обект на бъдещи изследвания.
Изненадващо прегледът на документите показа, че Сръбско-българската война почти не е влязла в полезрението на учителите от трите околии.
Единственото изключение се съдържа в летописната книга на Народно първоначално училище – с. Дългач, където при представянето на ретроспективни
данни за историята на учебното заведение е отбелязано: През 1885-86 учебна
година учителствал Георги Гайтанджиев от Стара Загора. Той напуснал
училището, защото отишъл войник при обявяване мобилизация при Сръбскобългарската война.
През време на войната училището е било затворено и няколко ученици
са продължили образованието си при училището в с. Ашиково [дн. Певец].
Тамошният учител не бил мобилизиран по телесни недостатъци.1
Причините за това мълчание едва ли трябва да се търсят само във все
още не напълно изградената училищна мрежа. Много от летописните книги съдържат ретроспекции, които понякога достигат до първата половина на
ХІХ в., но въпреки това системно пропускат важни политически събития. В
нито една от тях не се говори за Санстефанския и за Берлинския договор или
за Съединението. Почти никакво внимание не е отделено и на независимостта
на България. Макар че в над 100 книги има записи за учебната 1908/1909 г.,
1

ДА-Търговище, ф. 299К, оп. 1, а.е. 5, л. 2.
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вкл. за датата 22 септември, само главният учител на Народно първоначално училище – с. Опака (дн. град), споменава и анализира този забележителен
момент от българската история2. Най-вероятно липсата на коментари трябва
да се обясни с изрично нареждане на централната власт, която през първите
десетилетия от самостоятелното съществуване на държавата не давала голяма
гласност на външнополитическата си дейност.
Усещането за съзнателно премълчаване се засилва още повече при съпоставка с летописните бележки, направени в навечерието на Първата балканска война. Тук за първи път личи влиянието на една целенасочена пропаганда, предизвикала масов патриотичен подем и обхванала цялата територия
на България. Няма нито един учител, който да не коментира избухването и
хода на войната, като някои от тях не крият враждебните си чувства към „вековния ни враг – турчина“ и директно я наричат „освободителна“3. Заедно с
редовно мобилизираните преподаватели във военните действия се включват
и доброволци. Сред тях е например учителят Иван Н. Върбански от с. Хайдар
(дн. Кардам), който постъпва като санитар в болницата в гр. Чорлу4.
Почти липсват съмнения в благоприятния изход на войната. Само учителката в с. Кочашлии (дн. Маково) песимистично отбелязва: Може да помогне господ на турчина пак да превземе Балк[анския] п-ов и да изгори всички
книги, а тази да остане и да се яви някой Отец Паисий да напише на българите история5. Пак в нейното изложение, което всъщност не се отличава с
особена дълбочина и оригинална мисъл, се засяга проблемът за намалените
учителски заплати. Без съмнение, финансовите несгоди са измъчвали всички
учители, но единици са тези, които си позволяват да го коментират6.
Много по-голямо място е отделено на проблемите с учебната дейност.
Практически учебната 1912/1913 г. е провалена. Голяма част от училищата са
затворени заради мобилизирането на учителите и училищните настоятели и
липсата на техни заместници или поради използването на сградния фонд за
нуждите на армията7. За първи път в историята на българското следосвобожденско образование се стига до по-сериозни дисциплинарни нарушения от
страна на учениците. Както отбелязва Зоя Златева – учителка в Народно първоначално училище – с. Сеид (дн. кв. „Сеячи“ на гр. Попово), войната оказа
отриц[ателно] влияние по отношение поведението на учениците. Липсата
от бащин надзор се отразява зле. Скъпотията се отрази зле на бедните
ученици, те ходиха с дървени обуща (налъми) на училището. В крайна сметка
образователният минимум не е покрит и децата не преминават в по-горно
ДА-Търговище, ф. 273К, оп. 1, а.е. 3, л. 8.
ДА-Търговище, ф. 231К, оп. 1, а.е. 51, л. 10; ф. 1131, оп. 1, а.е. 3, л. 2
4
ДА-Търговище, ф. 122К, оп. 1, а.е. 10, л. 6гр.
5
ДА-Търговище, ф. 417К, оп. 1, а.е. 4, л. 5.
6
Пак там; ДА-Търговище, ф. 145К, оп. 1, а.е. 1, л. 11.
7
ДА-Търговище, ф. 204К, оп. 1, а.е. 1, л. 8гр.; ф. 247К, оп. 1, а.е. 10, л. 8.
2
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отделение8. Тези данни се повтарят регулярно в почти всички книги със записи за посочената учебна година, а в други (вероятно поради отсъствието на
учители в конкретните населени места) информация за периода на войната
изобщо липсва.
Втората балканска война, може би поради нейния междусъюзнически
характер, практически не е отразена в използваните извори. Единственото
изключение е летописната книга на Народно първоначално училище – с. Чикендин (дн. Лиляк), в която се съдържа относително подробна хроника на
двете Балкански и на Първата световна война9. Затова пък част от записите за
учебната 1913/1914 г. ни дават ценна информация, която по наши наблюдения
не е запазена в друг местен източник. През септември и октомври 1913 г. в селата Араблар (дн. Априлово), Каракашлъ (дн. Пробуда), Явашево (дн. Васил
Левски) и Иванча избухва епидемия от „азиатска холера“, като конкретно за
с. Араблар е уточнено, че тя върлува сред населението на Тракийската махала10. За съжаление, всички протоколни книги на четирите общини за 1913
и 1914 г. са унищожени. Липсват и документи за преселвания, но ако не се
дължи на завръщането на демобилизирани войници, е напълно възможно болестта да е пренесена от тракийски бежанци, потърсили убежище в Североизточна България след османския геноцид от лятото на 1913 г.11 Благодарение
на предприетите карантинни мерки жертвите са минимални, като училището
в с. Иванча дори не прекратява учебните занятия12.
Първата световна война е значително по-добре хроникирана от Балканските, като, вероятно поради относителната географска близост, е отделено
най-голямо внимание на Добруджанския фронт. Най-подробни сведения за
началото на войната с Румъния се съдържат в летописната книга на Народно
първоначално училище „Христо Ботев“ – с. Хайдар:
На 5 август 1916 година в селото ни квартируваха 6 Бдинска, І Софийска и др. войск[ови] части на бивак в полето. Към края на август замина[ха]
за Добруджа. […] На 1 септември се обяви война на Румъния.
На 2 септември замина армията, която квартируваше в наше село, за
Добруджанския фронт.13

ДА-Търговище, ф. 138К, 1, 1, л. 6–7гр.
ДА-Търговище, ф. 188К, оп. 1, а.е. 11, л. 4–5.
10
ДА-Търговище, ф. 100К, оп. 1, а.е. 17, л. 9гр.; ф. 309К, оп. 3, а.е. 1, л. 7; ф. 555,
оп. 2, а.е. 2, л. 2; 915, оп. 1, а.е. 8, л. 8.
11
Първите големи групи тракийци идват на територията на Ескиджумайска
(Търговищка) и Поповска околия още през 1879 г. Не е изключено те да са подслонили свои близки от разорените области на Източна и Западна Тракия.
12
ДА-Търговище, ф. 915, оп. 1, а.е. 8, л. 8.
13
ДА-Търговище, ф. 122К, оп. 1, а.е. 10, л. 8.
8
9
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Следва детайлно описание на българските победи в Румъния14, което
се допълва от сведенията в други летописни книги15. За първи път се появява
информация за учители – загинали, ранени или пленени при изпълнение на
бойния си дълг (вж. табл. 1)16, както и за командировани в новоосвободените
български земи (вж. табл. 2)17. Най-голям интерес буди бележката за съдбата
на В. Русев от с. Водица: На 18 януари се получи частно съобщение, според
което учителят Васил Русев, който беше пленник във Франция, се поминал
на остров Корсика. На 7 ноември 1918 г. по този случай се извърши панихида,
на която присъстваха всички учители и ученици.18
Същевременно зачестяват сведенията за затрудненията в учебния процес и лошото положение на населението. Както и при предходните войни,
част от учителите са ангажирани с несвойствени дейности – те участват в
„хигиенически съвети“, различни комисии за подпомагане на бедните войнишки семейства, за определяне наличността на храните в селото и др., като
понякога дори са командировани в други околии19. Отново се стига до временно изземване на училищни сгради за военни нужди20 и ниска посещаемост на
занятията от страна на учениците. Особено тежка е обстановката в с. Тюлбе
каралар (дн. Таймище), където от 72 подлежащи деца на училище идват само
2721. На много места учителите са принудени да водят полудневни занятия и
да се опитват да наваксват материала чрез обучение по време на празници и
в неделя22 или чрез поетапно освобождаване на учениците от занятия през
различни учебни дни23. Няма и никакъв методически контрол от страна на
училищните инспектори, защото те също са изпратени на фронта24.
В общи линии майките, принудени да поемат работата на мъжете си,
не проявяват особена заинтересованост към обучението и възпитанието на
децата и в някои села, напр. Дългач, се стига до по-сериозни хулигански прояви. Учениците умишлено рушат оградите и дюкяна на училището, като последният оцелява благодарение на няколко интернирани и настанени в него
Пак там, л. 9–11.
ДА-Търговище, ф. 168К, оп. 1, а.е. 9, л. 5гр.; ф. 204К, оп. 1, а.е. 1, л. 8гр.; 243К,
оп. 2, а.е. 1, л. 9; 470, оп. 1, а.е. 7, л. 14гр.
16
ДА-Търговище, ф. 122К, оп. 1, а.е. 10, л. 12; ф. 204К, оп. 1, а.е. 1, л. 11гр.; ф.
243К, оп. 2, а.е. 1, л. 9; ф. 259К, оп. 1, а.е.1, л. 17гр.; ф. 470, оп.1, а.е. 7, л. 14гр.
17
ДА-Търговище, ф. 122К, оп. 1, а.е. 10, л. 12; ф. 207К, оп. 2, а.е.1, л. 6гр.; ф.
243К, оп. 2, а.е. 1, л. 9.
18
ДА-Търговище, ф. 259К, оп. 1, а.е. 1, л. 17гр.
19
ДА-Търговище, ф. 122К, оп. 1, а.е. 10, л. 12; ф. 299К, оп. 1, а.е. 5, л. 11.
20
ДА-Търговище, ф. 153К, оп. 1, а.е. 12, л. 22; ф. 247К, оп. 1, а.е. 10, л. 12
21
ДА-Търговище, ф. 398К, оп. 2, а.е. 16, л. 3.
22
ДА-Търговище, ф. 100К, оп. 1, а.е. 17, л. 11–12; ф. 145К, оп. 1, а.е. 1, л. 12; ф.
153К, оп. 1, а.е. 12, л. 22; ф. 299К, оп. 1, а.е. 5, л. 11.
23
ДА-Търговище, ф. 373К, оп. 1, а.е. 4, л. 7.
24
ДА-Търговище, ф. 153К, оп. 1, а.е. 12, л. 19 гр.; ф. 163К, оп. 1, а.е. 14, л. 37.
14
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гръцки семейства. Общинските служители, които имали задачата да заместят
мобилизираните членове на училищното настоятелство, не успяват да изпълнят задълженията си и не вземат отношение по този случай25. Впрочем, ситуацията е била тежка дори в населените места, където учителите не оставят изчерпателни сведения в летописните книги. Типичен пример в това отношение
представлява Веселина Кънева-Спасова – волнонаемна (нередовна) учителка
в с. Еревиш (дн. кв. на гр. Антоново) през учебната 1916/1917 г. Направеният
от нея запис е лаконичен и нискоинформативен26, но към края на живота си
тя оставя емоционални спомени27, които бяха публикувани със съкращения в
търговищкия периодичен печат28.
Умората от продължителните военни действия и разочарованието от капитулацията на българската армия след пробива при Добро поле се долавят
на страниците на няколко летописни книги, като тонът става все по-остър и
по-остър29. Любопитно е, че тук за първи път се наблюдава цензура или автоцензура. Около 1/3 от най-подробният и обвинителен текст (този в книгата на
Народно първоначално училище – с. Зараево) по-късно е зачертан с червено
мастило и в полетата около него е отбелязано, че е ненужен30.
Не са спестени и последиците от липсата на достатъчно боеспособни
мъже и стражари във вътрешността на страната. В летописната книга на Народно първоначално училище – с. Араблар е запазена следната бележка: За
отбелязване… е и суровата зима и кишавата, дъждовна, кална и студена
пролет, често пъти дори и придружена с градушка, която зле се отразява
върху посевите. Започва спекулативно повишаване на цените на хранителните продукти, …вследствие на което се явиха множество грабежи, дори
и убийства31. Обстановката в селото (а вероятно и на много други места) се
успокоява едва след демобилизирането на армията и вноса на храни от чужбина. Прави впечатление също организирането на безплатна родителска среща
(очевидно практиката е била родителите да заплащат някаква такса за провеждането на такива мероприятия), с цел завърналите се от фронта бащи и
братя на учениците да се запознаят с учителите32.

ДА-Търговище, ф. 299К, оп. 1, а.е. 5, л. 11гр.–12.
ДА-Търговище, ф. 398К, оп. 1, а.е. 6, л. 6.
27
ДА-Търговище, сп. 465Б.
28
Цанева, Ст. Предизвикателството да си учител – 100 години преди нашето
време. – Търговищки новини, бр. 75 (1533), 30 октомври 2014, с. 3 (Tsaneva, St. Predizvikatelstvoto da si uchitel – 100 godini predi nasheto vreme. – Targovishtki novini, br. 75
(1533), 30 oktomvri 2014, s. 3).
29
ДА-Търговище, ф. 108К, оп. 1, а.е. 9, л. 22–25; ф. 204К, оп. 1, а.е. 1, л. 11гр.; ф.
271К, оп. 1, а.е. 45, л. 7 ; ф. 463К, оп. 1, а.е. 5, л. 6гр.–7гр.
30
ДА-Търговище, ф. 108К, оп. 1, а.е. 9, л. 22–23.
31
ДА-Търговище, ф. 100К, оп. 1, а.е. 17, л. 13гр.
32
Пак там.
25
26
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Епидемията от т.нар. испанска инфлуенца засяга доста тежко населението на трите околии. Масови заболявания и смъртни случаи са регистрирани в селата Араблар, Гърчиново, Насчикьой (дн. Макариополско) и Водица33.
Появяват се и други тежки заразни болести. Така например учителят Йордан
Сакеларов от с. Хайдар (едва завърнал се от командировката си в Добруджа)
става жертва на епидемията от петнист тиф, върлувала в селото от 10 април
до 10 май 1919 г.34
Има податки, че властите в трите околии са полагали усилия за организиране на масова благотворителна дейност, но, изглежда, резултатите са
били твърде слаби. Нито една летописна книга не споменава за успешно осъществяване на подобна акция, а в тази на Народно първоначално училище –
с. Конак, системно се отбелязва, че учителите и учениците не са участвали в
събиране на материални помощи и средства35.
Интересът към международната обстановка в навечерието на Втората
световна война сякаш се появява сравнително късно. Изключение прави учителят Илия К. Айладънски от малкото село Железари, който от 1934 г. нататък
прави сериозен обзор на ситуацията в цяла Европа и описва всички фази на
войната до първата половина на 1940 г.36 За съжаление, той напуска училището (а може би и образователната система) през учебната 1940/1941 г., което ни
лишава от интересни и сериозни анализи за периода, когато България също е
участник във военните действия.
Събитието, което ангажира вниманието на почти всички учители от
трите околии, е Крайовската спогодба. Над 85% от летописните книги съдържат коментари (без изключение възторжени) за освобождаването на Южна
Добруджа от румънска власт, и вероятно това създава приповдигнати очаквания за бъдещето на България. Запазените бележки за учебните 1940/1941
и 1941/1942 г. са изпълнени с огромни надежди: Войната, която Германия
поведе с победителите от 1918 г., даде своя отпечатък и на Балканите…
Версайските договори започнаха да рухват един подир друг и на тяхно място изникваше правдата.37; Военните събития, развили се през 1941 и 1942 г.,
донесоха на нашата родина придобивки, които бяха заветната мечта на
целокупния български народ през всички времена на Третото българско царство и за които в миналото се дадоха толкова много жертви и се проля толкова много кръв по македонските и тракийски бранни полета и планини.38; …
Рухна и последната верига на Ньойския договор и България можа да обгърне
ДА-Търговище, ф. 100К, оп. 1, а.е. 17, л. 13; ф. 153К, оп. 1, а.е. 12, л. 23; ф.
207К, оп. 2, а.е. 1, л. 7; ф. 259К, оп. 1, а.е. 1, л. 17.
34
ДА-Търговище, ф. 122К, оп. 1, а.е. 10, л. 12.
35
ДА-Търговище, ф. 247К, оп. 1, а.е. 10, л. 11гр.–14.
36
ДА-Търговище, ф. 398К, оп. 3, а.е. 5, л. 9–13.
37
ДА-Търговище, ф. 181К, оп. 1, а.е. 21, л. 28гр.
38
ДА-Търговище, ф. 243К, оп. 2, а.е. 1, л. 31.
33

Войните на Третата българска държава през погледа на учителите...

367

всички свои чеда.39; Тази година българският народ бе щастлив да се види
обединен в едно цяло. От Дунав до белия Егей, от Черно море до Охрида син
всяко българско сърце ликува – свободно и честито.40; Велика България е в
своята цялост: от Дунав до Бяло море и от Черно море до Нишава няма вече
робство, няма гнет41. Дано достойни българи да продължат изграждането
на Велика България в правда, истина и благоденствие, за да пребъде българщината Во Веки Веков!42 и т.н.
Напълно логично отношението към Германия през този период е изцяло
положително и много учители не пестят ласкавите си думи към немската армия. По-късно, под влияние на политическата конюнктура, част от епитетите
са умишлено заличени, но въпреки това текстовете все още са четливи, а понякога и съвсем непокътнати: На 20 май, вторник, посетиха селото ни около
18 германски войници, подофицери и двама офицери. Престояха два часа. Селяните от с. Долец устроиха бляскаво-сърдечно посрещане. Всички ученици
и много селяни и селянки се бяха стекли да видят мъжествените руси младежи, стегнати в сивите бляскави униформи; войниците със себеотрицание
и висок дух. Подпоручик Карл Грабер написа горните редове под диктовката
на капитан Рудолф Ханд. Ето превода на горното: „Нашата радост беше
голяма, защото – отдалечени на повече от 1000 клм. от Отечеството – се
срещаме с нашите дългогодишни приятели, с които се чувстваме свързани
от сърце!“43; „Обаче [заличен текст] германски народ унищожи за 15 дни
югославската и гръцка армии и ИЗГРЯ ЗОРАТА НА СВОБОДАТА над поробените наши братя българи в Македония, Тракия и Западните покрайнини…
На нас, като учители не остава нищо друго, освен да научим и втълпим у
нашите възпитаници ДОБРОДЕТЕЛТА „ДА ОБИЧАМЕ БЪЛГАРИЯ И ДА
ПОМНИМ И ЗНАЕМ, ЧЕ ВСИЧКО, КОЕТО СЕГА СМЕ ВЗЕЛИ Е НАШЕ И
ТРЯБВА ДА ГО ПАЗИМ КАТО ЗЕНИЦАТА НА ОКОТО СИ.“44; „Македония и
Западна Тракия бидоха освободени от победоносните германски войски, преминали през България през 1941 г., и присъединени към майката-Родина.“45;
„Цялото село [Вардун] в продължение на една седмица (от 1.ІІІ. [1941 г.] до
7 с.м.) се стичаше в с. Пролаз, кои с каруци, кои пеш да гледат и се възхищават на германските войски, които заминаваха за южните предели на нашето отечество“46. Само в една летописна книга, тази на Народно първоначално училище – с. Стойново, се забелязва открита враждебност към германците
още при навлизането им в България. Съществуват обаче силни съмнения, че
ДА-Търговище, ф. 284К, оп. 1, а.е. 11, л. 21гр.
ДА-Търговище, ф. 398К, оп. 2, а.е. 26, л. 11.
41
Разликата в големината на буквите отразява особеностите на оригинала.
42
ДА-Търговище, ф. 863, оп. 2, а.е. 60, л. 9.
43
ДА-Търговище, ф. 172К, оп. 1, а.е 13, л. 29.
44
ДА-Търговище, ф. 218К, оп. 1, а.е. 6, л. 15.
45
ДА-Търговище, ф. 243К, оп. 2, а.е. 1, л. 31.
46
ДА-Търговище, ф. 444К, оп. 1, а.е. 7, л. 35.
39
40
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тези думи всъщност са написани след 9 септември 1944 г., защото изглежда почти невъзможно учителят Николай Георгиев Атанасов да се е хвалил с
яташката си дейност и роднинството с партизани от Омуртагска околия преди
посочената дата.47
Напълно в духа на епохата, по това време започват да се организират
различни масови патриотични мероприятия: По инициатива на учителите се
увековечи паметта на 19 души борци, които Берковски е дало за осъществяване на националните ни идеали. За всеки убит се изработи по една емайлирана плочка с името, датата на раждането и загиването. Плочките се
поставиха на дървета. Ведно с растежа на дърветата нека расте почитта
към тези герои светци, които умряха в бой за свобода.48 Подобни кампании
има и в други населени места, напр. в с. Кръшно49. Събират се и помощи за
нуждите на българската и германската армия50.
Всички тези акции обаче бледнеят пред отношението, което българските учители и ученици проявяват към населението от новоприсъединените
земи. Навсякъде в запазените бележки личат искрена грижа и чувство за дълг:
Добруджа, Беломорието, Западните покрайнини, Македония и Моравско са
вече свободни. Ето, измина се една година, откакто в тия български земи
пак прозвучава българска реч, (?наводни) българската книга, откриха се български училища. Като си честитим от все сърце щастливото наше народно
обединение, ние пожелаваме на нашето образователно дело в новоосвободените земи да достигне в най-скоро време постиженията, на които се радва
майката-отечество. На работа!51; … в бълг[арския] просветен храм – училището, народното ни училище, са събрани да бъдат възпитавани и обучавани на роден български език децата на почти всички българи – и на тези,
на които само допреди 5-6 месеца не бе позволено не само да учат и говорят
на своя роден бащин език, но даже и да мислят на него.52; За децата от тия
новоприсъединени области също със съревнование се събираха в училищата
помощи в учебници, книги за прочит и списания и се изпратиха в Министерството на нар[одното] просвещение, което да ги разпредели по населените
пунктове.53
Не е чудно при това положение, че много учители заминават по собствено желание да преподават в Македония и Западните покрайнини. Пълният списък на командированите (доброволци и служебно изпратени) е отразен
ДА-Търговище, ф. 863, оп. 2, а.е. 64, л. 16гр.–18.
ДА-Търговище, ф. 145К, оп. 1, а.е. 1, л. 29.
49
ДА-Търговище, ф. 147К, оп. 1, а.е. 12, л. 21гр.–22.
50
ДА-Търговище, ф. 166К, оп. 1, а.е. 11, л. 15; ф. 241К, оп. 1, а.е. 12, л. 8гр.–9;
ф. 285К, оп. 2, а.е. 23, л. 6.
51
ДА-Търговище, ф. 111К, оп. 2, а.е. 5, л. 58гр.
52
ДА-Търговище, ф. 400К, оп. 1, а.е. 7, л. 12.
53
ДА-Търговище, ф. 309К, оп. 2, а.е. 1, л. 33гр.
47
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в табл. 3. Там (и по-конкретно в гр. Гевгелия) е командирован и Маньо Димитров – титулярен училищен инспектор на Омуртагска околия54.
Разбира се, от казаното дотук не бива да се прави изводът, че сред учителите и местното население не са съществували притеснения от въздействието
на войната върху живота в царството. Българското общество, натрупало опит
в конфликтите от 1912 – 1918 г., е осъзнавало какви последици ще има отделянето на мъжете от родните им места55. Възобновява се и старата практика
за използване на училищните сгради за военни нужди (особено през 1943 –
1944 г.)56 и ангажиране на учителите в различни стопански дейности – надзор
на вършачки, участие в реквизиционни комисии и др.57 В с. Язовец дори се
налага функциите на мобилизирания кметски наместник да бъдат поети от
главната учителка Елисавета Ст. Михайлова58.
Нараства рискът от избухване на опасни епидемии. Още преди влизането на България във войната близо до границите ѝ се появяват локални огнища
на полиомиелит (детски паралич), което кара Министерството на народното
просвещение (МНП) на два пъти да отлага началото на учебната 1941/1942
година. В края на краищата тя започва едва на 3 ноември – факт, широко коментиран в почти всички летописни книги. Предприетите мерки, включително честите посещения и образователните беседи на околийските здравни работници59, дават резултати. На територията на Североизточна България не е
регистриран нито един случай на заболяване60.
Не така стоят нещата с някои относително по-леки болести. Незапомнените студове от зимата на 1942/1943 г., липсата на подходящо облекло и
обувки и затварянето на част от летните детски колонии се отразяват крайно
неблагоприятно върху здравето на учениците61. Появяват се масови храносмилателни разстройства и епидемии от заушка, шарка и краста62. Опитите на
държавните и местните власти, и по-специално на МНП да решат проблемите
чрез удължаване на ваканциите63 и разнообразни благотворителни инициативи не водят до съществен ефект. Все по-големи прослойки от българското
общество се нуждаят от подпомагане – войниците на фронта64, пострадалите
ДА-Търговище, ф. 155К, оп. 4, а.е. 1, л. 7гр.
ДА-Търговище, ф. 181К, оп. 1, а.е. 21, л. 29; ф. 243К, оп. 2, а.е. 1, л. 28гр.–29.
56
ДА-Търговище, ф. 867, оп. 1, а.е. 6, л. 14гр.
57
ДА-Търговище, ф. 99К, оп. 1, а.е. 8, л. 18гр.; ф. 400К, оп. 1, а.е. 4, л. 34.
58
ДА-Търговище, ф. 403К, оп. 1, а.е. 20, л. 19–20.
59
ДА-Търговище, ф. 147К, оп. 1, а.е. 12, л. 12гр.; ф. 196К, оп. 1, а.е. 4, л. 26гр.
60
ДА-Търговище, ф. 400К, оп. 1, а.е. 7, л. 12гр.
61
ДА-Търговище, ф. 99К, оп. 1, а.е. 8, л. 18гр.; ф. 196К, оп. 1, а.е. 4, л. 27гр.–28;
ф. 272К, оп. 1, а.е. 7, л. 8.
62
ДА-Търговище, ф. 180К, оп. 1, а.е. 12, л. 25гр.–26; ф. 325К, оп. 1, а.е. 10, л.
34гр, 37гр.
63
ДА-Търговище, ф. 196К, оп. 1, а.е. 4, л. 27гр.–28.
64
ДА-Търговище, ф. 43К, оп. 1, а.е. 24, л. 31.
54
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от англо-американските бомбардировки65, бедните селски семейства66, а възможностите за това не са големи.
Обичайните пороци на военновременното образование – лошата посещаемост и пропуските при изучаването на учебния материал, отново се проявяват на десетки места. Единични училища като това в с. Руец могат да се
похвалят, че учениците са много редовни, въпреки … че всички знаят, че чл.
40 от Закона за народната просвета не ще се прилага за времето, през което
трае войната.67 Особено тежка е ситуацията след началото на въздушните
удари срещу България. За да предотврати риска от нападения срещу училищата, МНП се принуждава да преустанови учебните занятия в цялата страна
за периода от 17 януари до 6 март 1944 г., а и после те се провеждат само за по
няколко часа сутрин, и то не всеки ден. Основният материал е преструктуриран и не се преподават технически предмети. Учебната година е призната на
база оценките от първия срок, като е допуснато преминаване на ученици с до
две двойки в по-горен клас68.
Още по-ощетени са децата от малцинствен произход. За да набави достатъчно учители за новоосвободените български земи, правителството взема
решение за преобразуването на всички народни турски училища в частни (издържани от населението), считано от 15 септември 1941 г.69 На практика това
лишава учениците дори от скромния достъп до светско образование, който им
е осигурен през 20-те и 30-те години на ХХ в. Мярката е преразгледана едва
през 1947 г.
Съвсем естествено при тези обстоятелства започва масово недоволство
срещу политиката на България. Променя се отношението към нейните съюзници от Тристранния пакт и в летописната книга на Народно основно училище „Проф. д-р Асен Златаров“ – с. Цар Асен съвсем откровено се заявява:
Германците изсмукваха последните жизнени сокове на народа.70 Общата деморализация засяга дори духовни прояви като честването на Деня на народните будители, отменено през 1943 г. по заповед на МНП71.
Събитията от 9 септември 1944 г. внасят още по-голямо напрежение и
объркване. Масовите венцехваления за СССР и Червената армия не могат да
прикрият факта, че условията на преподаване остават ненормални. Учебната година е отсрочена с близо месец – започва едва на 9 октомври (нерядко
след прочистване на политически неудобния персонал), училищата отново се
ДА-Търговище, ф. 99К, оп. 1, а.е. 8, л. 21гр.; ф. 191К, оп. 1, а.е. 8, л. 27гр.
ДА-Търговище, ф. 138К, оп. 1, а.е. 1, л. 27гр.; ф. 272К, оп. 1, а.е. 7, л. 8.
67
ДА-Търговище, ф. 166К, оп. 1, а.е. 10, л. 8.
68
ДА-Търговище, ф. 143К, оп. 1, а.е. 9, л. 15; ф. 155К, оп. 4, а.е. 1, л. 9; ф. 181К,
оп. 1, а.е. 21, л. 31; ф. 207К, оп. 1, а.е. 22, л. 25гр.; ф. 284К, оп. 1, а.е. 11, л. 24гр.
69
ДА-Търговище, ф. 995, оп. 1, а.е. 15, л. 14.
70
ДА-Търговище, ф. 325К, оп. 1, а.е. 10, л. 36.
71
ДА-Търговище, ф. 710, оп. 1, а.е. 15, л. 26.
65
66

Войните на Третата българска държава през погледа на учителите...

371

използват за складове и казарми72, държавата продължава да разчита на кампании за подпомагане на войниците на фронта73 (предимно с хранителни продукти и цигари), както и на благотворителността за техните болни и ранени
другари74. Много учители са мобилизирани вече не граждански, а военно и се
включват в активни бойни действия. Налага се да се отдели известен ресурс и
за югославските деца – бежанци и сираци, настанени временно в България75.
Всички описани инициативи преминават под ръководството на Отечествения фронт, което, разбира се, не изключва искрено желание за участие от
страна на обществото. Съчувствието към онеправданите и уважението към
българската армия продължават да присъстват на страниците на летописните
книги. Намалява обаче свободата на изразяване и пишещите все по-отчетливо влизат в рамките на един политически канон, което прави безпредметно
по-детайлното проследяване на техните бележки. Вероятно те могат да бъдат
полезни при разглеждането на други теми, напълно различни от историята на
Втората световна война.

ДА-Търговище, ф. 43К, оп. 1, а.е. 24, л. 31.
ДА-Търговище, ф. 99К, оп. 1, а.е. 8, л. 25; ф. 138К, оп. 1, а.е. 1, л. 28; ф. 147К,
оп. 1, а.е. 12, л. 26–27гр., 30 гр.
74
ДА-Търговище, ф. 147К, оп. 1, а.е. 12, л. 27гр.–28; ф. 274К, оп. 1, а.е. 8, л. 27гр.
75
ДА-Търговище, ф. 285К, оп. 2, а.е. 23, л. 8; 1123, оп. 1, а.е. 9, л. 4гр.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Табл. 1
Списък на учителите от бившите Търговищка, Поповска и Омуртагска околия – загинали, ранени или пленени по време на Първата световна война (1915 – 1918)
Име
Военен Година/Дата
Година/
Период и място на
Училище
чин
и място на
Дата и
пленничеството
раняването
място на
смъртта
Васил редник
неизв. – преди
Смесена народРусев
18.01.1918 г.,
на прогимназия
о. Корсика, Фран– с. Водица
ция
Иван
редник 19.09.1916 г.,
Народно пърДимиЮжна Добвоначално
училище „Св.
тров
руджа (неусв. Кирил и
точнено)
Методий“ –
с. Дралфа
неизв. –
Народно първоНикола редник
Г. Та20.11.1918 г.,
начално училирашманеуточнено
ще – с. Мехменов
ди (Звезда)
Народно
Николай офицер
[окт. 1916 г.] –
първоначалСтилиямарт 1919 г.,
нов
гр. Сурович, Мано училище
кедония (дн. Су- „Христо Ботев“
– с. Хайдар
ровичево, Гърция)
(Кардам)
Райчо редник
1916 г.,
Народно първоНиколов
Добруначално училиджански
ще – с. Надарофронт (неуво (Надарево)
точнено)
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Табл. 2

Списък на учителите от бившите Търговищка, Поповска и Омуртагска околия,
командировани в новоосвободените български земи по време на Първата световна
война (1915 – 1918)
Име
Период на ко- Област/НаселеУчилище
мандироването
но място
Ж. с. На- 1917/1918 уч. г.
Добруджа
Народно първоначално училище –
чев
с. Насчикьой (Макариополско)
Иван Ди- 1917/1918 уч. г.
с. Налбант,
Народно първоначално училище
„Св. св. Кирил и Методий“ –
митров
Бабадашка околия и гр. Тулча,
с. Дралфа
Румъния
Йордан
1916/1917 –
Добруджа
Народно първоначално училище
Сакеларов 1917/1918 уч. г.
„Христо Ботев“ – с. Хайдар (Кардам)

Табл. 3
Списък на учителите от бившите Търговищка, Поповска и Омуртагска околия,
командировани в новоосвободените български земи по време на Втората световна
война (1941 – 1945)
Име
Период на ко- Област/НаселеУчилище
мандироването
но място
Александър 1941/1942 уч. г.
Македония
Народно първоначално училище
Стоименов
– с. Бистра
Атанас Йор- 1943/1944 уч. г.
Македония
Народно първоначално училище
данов
„Св. св. Кирил и Методий“ –
с. Иванча
Веска Ст.
1942/1943 уч. г.
Македония
Народно основно училище –
Керчева
с. Малоградец
Гатю Д. Ко1941/1942 –
Македония
Народно първоначално училище
ларов
1942/1943 уч. г.
– с. Драгановец
Георги Йор- 1941/1942 уч. г. с. Курия, Кава- Средищно народно основно учиданов Геордарска околия, лище „Св. св. Кирил и Методий“
гиев
Македония
– с. Кардам
Димитър
1941/1942 уч. г.
Македония
Народно основно училище –
Тодоров
с. Голямо Ново
Иванов
Димо Анге1941/1942 –
Македония
Народно основно училище
лов Кръстев 1942/1943 уч. г.
„Проф. д-р Асен Златаров“ –
с. Цар Асен
Македония
Народно първоначално училище
Драгомир 1943/1944 уч. г.
– с. Осен
Стойков
(може и през
част от предната)
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Евтим Илиев 1942/1943 уч. г.
Енчо Борисов

1941/1942 уч. г.

Желю Др.
Илиев

30.09.1942 –
15.09.1945 г.

Иван Гатев
Венков

01.12.1942 –
31.08.1944 г.

Иван Милен- 1941/1942 уч. г.
ков Златков
Иван Семер- 1941/1942 уч. г.
джиев
Иванка При1941/1942 –
хова
1942/1943 уч. г.
Керка Сл.
1941/1942 Бодурова
1942/1943 уч. г.
Колю Цанев 1942/1943 уч. г.
Петров
Марко Беров
Йотов

01.12.1942 –
31.08.1944 г.

Недялко
1941/1942 –
Николов Дю- 1942/1943 уч. г.
кянджиев
Никола М. 1943/1944 уч. г.
Кожухаров
Николина Д. 1943/1944 уч. г.
Трухчева
Пенчо Мин10.09.1941 –
чев Колев
31.08.1942 г.
Петър Коларов

22.12.1941 –
31.08.1943 г.

Македония

Средищно народно основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
– с. Опака (дн. град)
Македония
Средищно народно основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
– с. Буховци
гр. Нови Дой- Средищно народно основно учиран, Македония лище „Неофит Рилски“ – с. Въбел (дн. кв. на гр. Търговище)
(дн. със статут
на село)
с. Темско (дн. Средищно народно основно учиТемска), Пилище „Отец Паисий“ – с. Пробуда
ротска околия,
Западни покрайнини
Македония
Народно първоначално училище
– с. Здравец
Македония
Средищно народно основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
– с. Буховци
Македония
Народно първоначално училище
– с. Пресяк
в с. Горни Под- Народно първоначално училище
– с. Осен
лог, Кочанска
околия, Македония
с. Бродец, Скоп- Народно първоначално училище
ска околия, Ма- „Св. св. Кирил и Методий“ – Покедония
мощица
с. Сурачево,
Средищно народно основно учиБабушнишка
лище „Отец Паисий“ – с. Прооколия, Западни
буда
покрайнини
с. Черешево
Народно основно училище
(дн. Црешево,
„Проф. д-р Асен Златаров“ –
общ. Гази Баба),
с. Цар Асен
Македония
Радовишка око- Народно първоначално училище
лия, Македония
– с. Обител
Македония
Народно основно училище „Св.
Патриарх Евтимий“ – с. Стража
с. Маджари (дн. Средищна народна прогимназия
кв. на Скопие),
„Отец Паисий“ – с. Кръшно
Македония
Македония
Народно първоначално училище
– с. Пресяк
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Петър Н.
Кафезчиев

05.02.1942 –
31.08.1944 г.

с. Борлоч,
Пиротска околия (до февр.
1944 г.) и после
в Радовишка
околия
Петър Трай- 1942/1943 уч. г.
Македония
ков
Ради Ст.
1943/1944 уч. г.
Македония
Славов
Славка ГеорЯн. 1941 –
с. Курия, Кавагиева Пен31.08.1942 г.
дарска околия,
чева
Македония
Стефан Ко- 1943/1944 уч. г.
с. Дебрище,
лев
Кавадарска околия, Македония
Стойо Ст. 1943/1944 уч. г. с. Кембелевци,
Цонев (диПиротска окоректор)
лия (дн. Камбелевци, общ.
Драгоман), Западни покрайнини
Тодор Н.
1942/1943 уч. г. с. Брезно, СкопМилчев
ска околия, Македония
Тотю Нанев 1941/1942 уч. г. с. Шапур, Щипска околия, Македония
Янка Алек- 1942/1943 уч. г.
с. Беловище,
сандрова
Скопска околия,
Григорова
Македония
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Народно първоначално училище
„Георги Сава Раковски“ – с. Паламарца

Народно основно училище –
с. Малоградец
Народно основно училище „Св.
Патриарх Евтимий“ – с. Стража
Средищно народно основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
– с. Кардам
Народно основно училище „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Гърчиново
Народно основно училище „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Гърчиново

Народно първоначално училище
„Христо Ботев“ – с. Посабина
Народно първоначално училище
– с. Голямо Соколово
Народно първоначално училище
„Св. св. Кирил и Методий“ –
с. Дралфа
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ИЗПЪЛНИЛИ ДЪЛГА КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО СИ –
СПОМЕН ЗА ЗАГИНАЛИТЕ В СВЕТОВНИТЕ
ВОЙНИ – ПЪРВА И ВТОРА, ОТ СЕЛО ЗДРАВЕЦ,
ОБЩ. АВРЕН,ОБЛ. ВАРНЕНСКА
Николай Илчев
DONE THEIR DUTY TO THE HOMELAND –
IN MEMORY OF THE FALLEN IN THE WORLD
WARS ONE AND TWO 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 44 Varna regiments from the village of Zdravets, Avren Municipality, Varna District
who died in World Wars One and Two. 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.
th

Финала на героичните усилия в хода на Балканските войни за реализирането на националния идеал за Сан-Стефанска България е първата национална катастрофа с края на Междусъюзническата война. Независимо от
спирането на сръбската армия при Калиманци и обкръжаването на гръцката
войска в Кресненското дефиле общото положение на българската армия след
намесата на Румъния е катастрофално и новото правителство на д-р В. Радославов е принудено да търси мир, като България с подписването на Букурещкия мирен договор на 28.07. 1913 г. претърпява първата си национална
катастрофа – един тъжен епилог на тези титанични усилия и жертви в двете
балкански войни. Уморена, но не и победена, българската армия свива знамената за по-добри дни, които скоро идват в пламъците на разразилата се Първа
световна война.
Изпълнена с желанието за мъст към съюзниците, отново за освобождението на поробените вече под сръбско владичество братя от Македония и за
възвръщането на Южна Добруджа, така коварно присъединена от Румъния
България застава на страната на Тройния съюз и участва в една продължител-
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на световна война на няколко фронта –Добруджанския и Македонския, уви за
съжаление отново на страната на губещите и отново с край втора национална
катастрофа. Началото обаче не е така зловещо, а възторжено и победно.
С царски указ от 10.09.1915 г. е обявена мобилизация на българските
войски. 8-ми приморски полк в състава отново на 4-та преславска дивизия
е преобразуван в четири дружинен състав, като всяка дружина се състои от
четири роти с по четири взвода, а всеки взвод с четири отделения. Командир
на преустроения Осми приморски полк е полковник Никола Свещаров (по
късно в хода на военните действия той умира и са налице няколко рокади
в ръководството на полка), а командир на 4-та преславска дивизия е ген.П.
Киселов. 4-та преславска дивизия е в състава на 3-та българска армия, която
е под командването на ген. Стефан Тошев. В началото на военните действия
българската армия наброява 616 000 души и 960 оръдия и е групирана в три
армии и 13 дивизии.1
В първия етап на военните действия срещу Сърбия действат Първа армия под командването на ген. Климент Бояджиев, в състава на която са 1-ва,
6-та, 8-ма, и 9-та пехотни дивизии, която извършва Моравската операция,
превзема Пирот и Ниш и отблъсква сърбите към Косово поле. Втора армия
овладява Овче поле като българската армия достига Скопие и Велес. Южната
група с отбранителните действия при Криволак и р. Черна отразява настъплението на една френска и две английски дивизии, като след това напредва по
две направления –на югозапад към Битоля и на юг към Вардар. С овладяването на Струга, Охрид и Битоля българската войска излиза на гръцката граница.
Македония и Поморавието са присъединени към България След обединените
действия на Германия, Австро-Унгария и България Сърбия е разгромена и остатъците от нейните войски през Косово и Албания се спасяват с излизане на
адриатическото крайбрежие са пренесени от флота на Антантата и настанени
на о. Корфу2, а по късно прехвърлени на Солунския (Македонския) фронт. Ентусиазма от присъединяването на Македония е всеобщ, но дали ще бъде този
успех траен и как ще се развият бъдещите военни действия е загадка. Още
тук в началото се допуска голямата стратегическа грешка на командването
да се спрат военните действия на гръцката граница, като по настояване на
Германия да се зачита неутралитета на Гърция,който практически е нарушен
с дебаркирането на войски на Антантата в Солун, и след като към тях ще се
присъединят и в английските войски от неуспешната Дарданелска операция
се открива Македонския фронт, на който в продължение на три години ще се
проточат дълги военни действия, които ще доведат до изтощение войската,
Пецов, Г. Варна 1879-1919 г. Варна, 1998, с.217. (Petshov,G. Varna 1879-1919
g.Varna,1998, s.217.)
2
Подробно за хода на Първата световната война виж: Ангелова, Р. Нова
българска история. В.Търново, 2008, 276-280. (Podrobno za hoda na Purvata svetovna
voina: Angelova, R. Nova bulgarska istoria.,V.Turnovo,2008, 276-280.)
1
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ще завършат с пробива на Добро поле и Солунското примирие и разгрома на
България и втората национална катастрофа. При евентуално настъпление към
Солун щеше да се ликвидира този фронт в зародиша му, но егоистичните интереси на Германия да има фронт, който да привлича и съсредоточава войски
на Антантата и да ги отвлича от Западния фронт надделява.
За отбелязване на победата над Сърбия е налице среща на немския кайзер
Вилхем ІІ и българския цар Фердинанд с военен парад на войските в началото
на 1916 г. в гр. Ниш. Сърбия е наказана за вероломството си през 1913 г. и неспазването на сключения българо-сръбски договор от 1912 г. Военните действия
в Македония обаче са малка част от световния конфликт, който тепърва се затяга
на главните фронтове – Западния, Източния и т.н. България ще трябва да преживее радостта от бляскавите военните победи над противниците си, но участието
и в Тройния съюз на губеща страна ще доведе до нови страдания и окончателно
загубване на националния идеал по-страшно и след катастрофата след Междусъюзническата война. В тази първа фаза на военните действия 8-ми приморски
полк не участва, тъй като е в състава на 4-та преславска дивизия, която е в състава на 3-та армия, която е съсредоточена на Североизток за пазене на северната
ни граница от Румъния,която към този момент е обявила неутралитет.
Скоро и Румъния се присъединява на страната на Антантата и на
27.08.1916 г. обявява война на Австро-Унгария. На 01.09.1916 г. България по
силата на договора си с държавите от Тройния съюз обявява война на Румъния. В манифеста на българския цар Фердинанд се казва: „Българи, в 1913 г.
след привършване на Балканската война, когато България бе принудена да се
бие със своите коварни съюзници, Румъния под предлог, че се нарушавало
равновесието на Балканите, ни нападна вероломно и навлезе без съпротива в
незащитената част на нашето отечество. С това си хайдушко нахлуване тя не
само попречи да придобием свещените плодове от войната, но успя по Букурещкия договор да ни унизи и отнеме плодородната ни и скъпа Добруджа-огнището на първото ни царство. По моя заповед тогава нашата храбра армия не
гръмна пушка срещу румънския войник, а го остави да спечели жалка военна
слава, с която той сам и досега не сме да се похвали… Заповядвам на нашата
храбра армия да прогони неприятеля от пределите на царството, да срази коварния съсед, да осигури постигнатото с толкова жертви обединение на българския народ и да освободи от робство нашия брат в Добруджа“. 3 Желанието
за мъст от българските войски за коварството на Румъния наистина е голямо
и ентусиазма на войните от Трета армия да воюват за освобождението на така
скъпата Добруджа неистово и бъдещите сражения го доказват.
Още преди обявяване на война Румъния бомбардира Русе и Свищов.
Осми приморски полк първоначално е в състава на т.н. Варненски укрепен
8-ми пехотен приморски на нейно величество княгиня Мария Луиза полк-живот и бойна дейност. Варна, 1935. 3 част, 28-29. (8-mi pehoten primorski na neino velichestvo knyagina Mariya Luiza polk-zhivot i boina deinost. Varna,1935, 3 chast, 28-29.)
3
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пункт, командван от ген.Кантарджиев, в който са 8 ми приморски полк – четири дружини с 4 картечници, 48 пехотен полк – 6 роти с 2 картечници, дивизионни, армейски и паркови взводове на горните части, които части образуват
2-ра бригада на 4-та пехотна дивизия.4
Бляскави са победите на Трета Българска армия на Добруджанския
фронт – с овладяването на Тутракан, където се откроява 4 Преславска дивизия на ген. П. Киселов и превземането на Добрич, където н тридневни боеве
се открояват приморци, подкрепени от конната дивизия на ген. Г. Колев, по
късно превземането на Кубадинската отбранителна позиция и т.н. Участието
на Осми приморски полк в боевете при Добрич на 5-7 септември 1916 г., срещу румънските и руски войски са подробно описани във военната хроника на
полка и са славна страница в историята на полка.5 В по-късните военни действия на Добруджанския фронт Осми приморски полк участва във военните
действия, като се откроява във сраженията в селата Топра Хисар, Узунлар,
Омурча, Назарча, Деринкьой и Тузла, като в периода от 28.10. до 11.11.1916 г.
той съвместно в конната дивизия на ген. Г. Колев участва в освобождаването
и на части от Северна Добруджа, като се завземат градовете Хърсово, Бабадаг,
Тулча, Исакча, като част от състава на 3-та армия.6
Румънските войски и руските в края на м. Декември 1916 г. и началото
на 1917 г.окончателно се оттеглят зад р. Дунав и се оформя позиционен фронт
на р. Серет. Цяла Добруджа до делтата на р. Дунав е освободена. По-късно
тези военни победи ще бъдат помрачени от обстоятелството, че Северна Добруджа не се присъединява към България при подписването на мирния договор
с Румъния, главно заради икономическите интереси на германците от експлоатацията на ж.п. линията Черна вода-Кюстенджа и претенциите на Турция,
участваща със свои малки войскови подразделения на Добруджанския фронт
и с претенция за корекция на границата в Тракия. Южна Добруджа е присъединена към България с корекция на границата на север почти до линията Черна река – Кюстенджа, но над Северна Добруджа се установява кондоминиум
на държаните от Четворния съюз.
В тези военни действия на Осми приморски полк на Добруджанския
фронт през 1916 г. няма данни за загинали войници от полка от с.Здравец. По
данни от ДВИА се посочва за загинал войник от с.Здравец от състава на 8-ми
пехотен полк от 8-ма допълваща дружина в Първата световна война, а именно
р-т Димитър Атанасов Желев. По справка от сайта на ДА „Архиви“ и списъци от дигиталната колекция „Архивите говорят“ р-к Д. Ат. Желев е в състава на
8-ми пехотен варненски полк, 8-ма допълваща дружина, родом от с. Здравец,
починал на 26.02.1916 г. от раните си в болница в гр. Варна и погребан там.7
8-ми пехотен приморски, с. 30(8-mi pekhoten primorsk, s. 30.)
8-ми пехотен приморски, 43-69. (8-mi pekhoten primorski, 43-69.)
6
8-ми пехотен приморски, 43-69. (8-mi pekhoten primorski, 80-144.)
7
ДВИА, ф. 39,оп. 3, а.е. 24, л.5. (DVIA, f. 39, op. 3, a. e. 24, l. 5.)
4
5
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Налице е и още един запис в сайта за р-т Д. Атанасов от с. Здравец (ДВИА, ф.
39, оп. 3, а.е. 392, л. 19.) с отбелязване дата на смъртта – 26.02.1916 г. в болница
в гр. Варна, като очевидно се касае за едно и също лице.8
По справка в писмо с изх. № 7201/27.10.2017 г. на Директора на ДВИА
Светлин Радев редник Д. Желев фигурира като загинал в „Азбучен списък на
загиналите чинове от 8-ми пехотен полк през войната 1915/1918 г., като войнишки набор 1909 г., от 8-ми пехотен полк, починал на 26.02.1916 г. в местна
държавна болница в гр. Варна.9 По справка от сведения на кмет и секретар
бирник на с. Здравец р-к Д. Желев фигурира, като е посочено, че е бил 29
годишен при смъртта си, женен с три деца, но с отбелязване, че е починал в
болница в гр.Варна и погребан там през 1917 г., което се разминава с данните
от ДВИА.10 По сведение в книгата „8-ми пехотен приморски на нейно величество княгиня Мария Луиза полк-живот и бойна дейност от формирането
му до свеждането му в дружина“, част втора, р-к Д. Желев не фигурира в
списъците на загинали от раните си и болести, тъй като очевидно смъртта
му е доста по- късно след участието и раняването му, и починал в болница
в гр. Варна. По данни от изграден паметник-портал на 8 ми приморски полк
и 44-ти (31‑ви) пехотен варненски полк в гр.Варна р-к Д. Желев фигурира в
списъка на загинали войници от с.Здравец, който е общ за Балканските войни
и Първата световна война и е посочен втори подред с пълните си имена Димитър Атанасов Желев. Налице е жив негов внук, живущ в с. Здравец, който
също няма данни за датата и причината за смъртта му, както и за това кога
този редник е зачислен или мобилизиран към полка.
След бляскавата кампания в Добруджа Осми приморски полк е прехвърлен на театъра на военните действия на Македонския фронт. От 22.11.1916 г.
той след петдневно пътуване с влак от гара Меджидие през Добрич, Шумен,
София, Цариброд, Пирот, Ниш и Скопие пристига в Македония на гара Милетково във Вардарската долина и оттам с пешеходен преход достига през селата Серменли и Конско в селото Хума, където се установява на позиция южно
от с. Хума, на позиция Яребична, изцяло планинска позиция в Маринската
планина.Тук полка е в състава на Пета пехотна дунавска дивизия. Между притоците на р. Вардар – реките Конска, Серменлийска и Хунска с най-висока
точка 1085 м. над морето е позиция, наречена „Голяма и Малка Яребична“.11
Тук от декември 1916 г. Осми приморски полк се укрепва за защита като изцяло заема вр. „Голяма Яребична“ и ще отбранява този участък самоотвержено до преместването си от нея през април 1918 г. Командир на полка е полк.
Миланов. Първите активни боеве са през май 1917 г. като полка трябва да
отбива атаките на насрещните английски войски, които атакуват Дойранската
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 392, л. 19. (DVIA, f. 39, op. 3, a. e. 392, l. 19.)
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а. е. 24, л. 5. (DVIA, f. 39, op. 3, a. e. 24, l. 5.)
10
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а. е. 60. ( DVIA, f. 39, op. 3, a. e. 60.)
11
8-ми пехотен приморски, 145-146. (8-mi pekhoten primorski,145-146.)
8
9

Изпълнили дълга към отечеството си – спомен за загиналите в световните войни...

381

позиция, защитавана от Девета плевенска дивизия и позициите на запад от
р. Вардар, защитавани от Пета пехотна дунавска дивизия в състава на която е
и Осми приморски полк.Тази атака е отблъсната.
Много ожесточено е нападението срещу позицията на полка на Яребична на 29–30.08.1917 г. На предните позиции в това сражение попадат първа
и втора рота на полка, които са принудени да се оттеглят. В тяхна помощ
е изпратена осма рота. Решаващ е сблъсъкът на 30.08.1916 г.,като на обединените три роти е дадена заповед да настъпят за възвръщане на позициите:
„Командирът на дружината изработи план за новата атака съвместно с командирите на артилерийските и минохвъргачните части, след което командирите
на 1-ва, 2-ра и 8-ма рота получиха своите обекти. Атаката трябваше да се
извърши след артилерийска подготовка в продължение на 5 минути. Точно в
15:00 часа след като огънят на артилерията беше принесен в дълбочина 1-ва,
2-ра и 8-ма рота заедно с патрула на 49 полк се нахвърлиха върху окопите на
противника и за четвърти път успяха отново с големи жертви да завладеят
окопите на Боруна, след което ги заминаха и достигнаха втория ред окопи. В
това време 3-та и 4-та рота водиха борба за да разширят успеха си в дълбочина и съдействаха с огън на настъпващите роти… В момента когато веригите
на щурмовите колони под прикритието на димната завеса от барабанния огън
от нашата артилерия се вдигнаха в атака зорко охраняващия противник откри
гъст преграден огън… на ротите не оставаше нищо друго освен да достигнат
по-бързо окопите на противника. И действително с един скок се нахвърлиха в
тях, гдето закипя ожесточен ръкопашен бой… Силата на артилерийския огън
на противника бе толкова голяма, че дребната гора покриваща местността се
покри с облаци от дим, които бяха непрекъснато раздирани от огнените езици
на многото се пръскащи снаряди от различен калибър.Тук бе настанал истински ад… Цялата позиция бе в пламъци. Гейзери от пръст и камъни хвърчаха
във въздуха…Картината бе покъртителна. Още малко упорство и храбрата
1-ва дружина щеше да бъде съвършено унищожена“.12 При тази атака са дадени много жертви от полка: трима офицери, 68 подофицери и войници убити, двама офицери и 196 подофицери и войници ранени и 36 подофицери и
войници без следа.Безподобният подвиг в това сражение става синоним на
себеотрицание и героизъм на приморци.13
В тази героична атака на 30.08.1917 г. на позиция Яребична в състава
на 1-ва рота на 8-ми приморски полк загива и редник Митю Кръстев Митев
от с. Здравец. По справка от сайта на ДА „Архиви“ и списъците в дигиталната колекция „Архивите говорят“ р-к М. Митев е в състава на Осми пехотен
варненски полк, 1-ва рота, родом от с. Здравец, починал на 30.08.1917 г. южно
от с. Хума, Гевгелийско, погребан на височина Яребична.14 В справка в писмо
8-ми пехотен приморски,179-180 (8-mi pekhoten primorski,179-180.)
Пак там, с.181. (Pak tam, s.181.)
14
ДВИА, ф. 39, оп. 3,а. е. 24, л.11.( DVIA, f. 39, op. 3, a.e. 24, l.11.)
12
13
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изх. № 7201/27.10.2017 г. на директора на ДВИА Св. Радев р-к М. Митев се
съдържа същата информация с единствената разлика във фамилното име, то
е Минев.15 По вече цитирана справка от кмет и секретар бирник на с. Здравец
за р-к М. Митев е посочено,че е бил 26 годишен, женен с две деца с отбелязване, че е починал на 29.08.1917 г. на Яребична с гроб неизвестно къде. По
сведение в книгата „8-ми пехотен приморски на нейно величество княгиня
Мария Луиза полк-живот и бойна дейност от формирането му до свеждането
му в дружина“ р-к М. Митев фигурира в списъците на загинали в сражение
на 30.08.1917 г. на позиция южно от Хума под № 67 в списък – Приложение
№ 5, стр. 317. На група от загиналите войници от 8-ми приморски полк в тези
сражения и до днес са запазени част от военните паметници-гробове в с.Хума
в Република Македония.
След тези кръвополитни боеве през август 1917 г. на Яребична настъпва относително спокойствие и тук полка остава през цялата 1917 г. до април
1918 г., като недалеч от позицията полка си устройва удобни землянки и бараки.16 След това 8-ми приморски полк е прехвърлен в подчинение на 11-та
германска армия в района на гр. Прилеп и заема нова отбранителна позиция –
„Кота 1050“, където заменя 45 пехотен германски полк, тъй като германските
части постепенно се оттеглят от Македонския фронт.17
По време на септемврийската офанзива на съглашенските войски на
Македонския фронт от 14 до 20 септември полка е заварен именно на позиция „Кота 1050“. На 14.09.1918 г. едновременно е атакувана позицията Червената стена, българска позиция северно от гр. Битоля и позиция „Кота 1050“,
заемана от приморци,ръководени от полк.Миланов, която е атакувана мощно
от артилерията на противника. Неколкократни са атаките към позицията, но
полка отстоява за разлика от позициите при Добро поле, където е реализиран
пробив. Няколко дена командира на полка полк.Миланов крие тази вест от
войниците, но идва и вестта за сключеното Солунско примирие.18 Съгласно
него всички български войски западно от скопския меридиан ще бъдат обезоръжени и оставени в пленничество. На 03.10.1918 г. полка се предава на
италиански войски в с.Вранещица до гр.Кичево. Това е тъжния край на тези
храбри герои.
Част от полка 3-та и 4-та дружина остават в заложничество, макар и
значителна част да бягат от плен от италианците и през Струмица се прехвърлят в България. Друга част от войниците и офицерите на полка остават в плен
до декември 1919 г. Първоначално пленниците са на бивак в гара Секулово,
където престояват до март 1919 г.,като после са изпратени до Солун и се наДВИА, ф. 39, оп. 3,а. е. 24, л.10.( DVIA, f. 39, op. 3, a.e. 24, l.10.)
8-ми пехотен приморски, с.182. (8-mi pekhoten primorski, s.182.)
17
Ангелова, Р. Нова българска история, 276-280. (Angelova, R. Nova bulgarska
istoria, 276-280.)
18
8-ми пехотен приморски, с.198. (8-mi pekhoten primorski, s.198.)
15
16

Изпълнили дълга към отечеството си – спомен за загиналите в световните войни...

383

станяват до с.Топчи. Пленниците са недохранени и болни. На 25 юли 1919 г.
се връща първата група около 550 човека от пленниците, начело с командира
полк. Миланов, а последните 200 войника и 2-3 офицери се завръшат през
декември 1919 г.19 Това е тъжния епилог на участието на 8-ми приморски полк
в Първата световна война.Знамето на полка е запазване преди предаването на
частите и изпратено в България,и част от архивата на полка,но тя пък е унищожена в гр.Радомир при войнишките бунтове там.
С оглед пленничеството на част от състава на 8-ми приморски полк последната жертва от състава му е р-к Стойчо Радев Душков. По справка от
ДВИА за р-к Ст. Душков няма данни, освен препращане за питане към гръцкото консулство в Солун. По вече цитирана справка от сведения на кмет и
секретар бирник на с. Здравец р-к Ст. Душков не фигурира. В книгата „8-ми
пехотен приморски на нейно величество княгиня Мария Луиза полк-живот и
бойна дейност от формирането му до свеждането му в дружина“, р-к Душков
също не фигурира. Има данни за него в изграден паметник-портал на 8 ми
приморски полк и 44-ти (31-ви) пехотен варненски полк в гр. Варна. Неговият син е изградил паметна плоча в гробището в с. Здравец, като е посочено
година на раждане 1880 г. и година на смъртта – 1918 г.,без да е погребан
там. Най-вероятно той е един от загиналите в заложничество войници от 8-ми
приморски полк.
С Ньойския диктат на България са наложени тежки условия от победителките и реваншистки настроените съседи. Страната ни е териториално орязана със загубването на Струмишко, Босилеградско и Царибродско и част от
Трънско в полза на Сърбия (новосъздаденото Сръбско-Хърватско-Словенско
кралство), на Гърция е дадена частта от Беломорска Тракия, Южна Добруджа
отново е върната на Румъния. Тежки са репарационните клаузи и военните
клаузи. Горко на победените. Славния 8-ми приморски полк трябва да бъде
разформирован е сведен до дружина, което става факт на 19.12.1920 г. с указ
№ 96 на цар Борис ІІІ. Към януари 1921 г. полкът е окончателно разформирован под названието „8-ма пехотна приморска дружина“20.
В годините между двете световни войни България не губи надежда за
ревизия на Ньойския договор. Обградена от неприятелски настроени съседи, сключили се в пакт срещу каквато и да е ревизия все пак идват времена и за такава. С Мюнхенското споразумение от 1938 г. се дава началото на
ревизия на Версайската система. Именно държавите искащи това Германия,
Италия,Унгария и България ще влязат и в Тристранния пакт, като мотива на
България е именно ревизията на Ньойския договор. Със Солунското споразумение от 1938 г. се ревизират военните клаузи от Ньой, със спогодбата в
Крайова от 07.09.1940 г. се извършва мирна ревизия като се възвръща Южна
Добруджа от Румъния на България. С присъединяването на България към
19
20

Пак там, 203-231. (Pak tam, 203-231.)
8-ми пехотен приморски, 245-246. (8-mi pekhoten primorski, 245-246.)
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Тристранния пакт на 01.03.1941 г.и военните действия на Третия райх срещу
Гърция и Югославия България си възвръща Македония и Беломорска Тракия,
но уви българския жребий е отново на губещата страна.
След нападението от 22.06.1941 г. на Германия срещу Съветския съюз се
образува широка антихитлеристка коалиция между Англия, САЩ и Съветския
съюз, като Германия отново губи войната. С настъпването на Съветската армия
на 09.09.1944 г. и новосъздаденото ОФ правителство, начело с Кимон Георгиев
България влиза в орбитата на Съветския съюз и участва в крайната фаза на Втората световна война по съглашение с югославската антифашистка съпротива и
Съветския съюз. Отново по бойните полета на Македония, Унгария и Австрия
ще стъпи кракът на българския войник, за да изкупи присъединяването на България към хитлеристката коалиция и да разчита на по-добри условия на мирните договори, които по-късно ще се подпишат в Париж през 1947 г.
С навлизането на български войски в Македония от април 1941 г. до
1944 г. постепенно се разширява сферата на присъствие на българските войски и в Сърбия под натиска на германското командване за освобождаване на
германски части на източния фронт.Срещу българските войски се организира
съпротива от местни партизани и тяхна жертва е р-к Стойчо Недев Стойчев
от с.Здравец. Той е войник в 52 пехотен полк, 3-та картечна рота, загинал на
14.08.1944 г. с. Кирава, Вранско, Сърбия, като е погребан там.21 Убит е от засада при партизанска акция срещу полка.Не е семеен-загива млад на 22 години.
Идентична е информацията за него и в другите източници.
България участва в крайната фаза на Втората световна война на два етапа – първи етап от октомври до декември 1944 г., като подпомага освобождаването на редица селища в Македония, като се сражава с германски войски
отстъпващи от Гърция и Югославия, като българската армия извършва в този
етап следните главни военни операции:Нишката операция на 2-ра армия с
командир генерал-майор Кирил Станчев, по направление Кюстендил – Куманово, Скопие настъпва Първа армия, с командир ген-майор Владимир Стойчев, а Четвърта армия с командващ генерал-майор Кирил Урумов настъпва по
направление реките Брегалница и Струмещница. Паметни остават Нишката
операция, Страцинско-Кумановската операция, Косовската операция.
Във втората фаза на войната България сформира Първа българска армия, начело с генерал-майор Вл. Стойчев, която участва в състава на Трети
украински фронт, начело с маршал Толбухин във военни операция в Унгария
и достига до Австрия (гр. Клагенфурт) в края на войната. В състава на Първа
българска армия е и 31 пехотен силистренски полк и 46 пехотен добрички
полк, в чийто състав в знаменитата битки на българската армия в Дравската
операция мобилизираните от с. Здравец дават две свидни жертви.
Подофицер Недю Добрев Недев. Той е роден на 15.09.1915 г. в с. Здравец, мобилизиран е в състава на 31 пехотен силистренски полк, наречен още
21

ДВИА, ф. 39, оп. 3,а. е.106, л. 53.( DVIA, f. 39, op. 3, a. e.106, l.53.)
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„железния полк“.22 Недев е в състава на 9-та ударна рота, тежко е ранен в
сражението на 15.04.1945 г. при с. Ястребци (между реките Драва и Мур в
Унгария), като умира от раните си на 02.05.1945 г. в Александровска болница в гр. София. Идентична са сведенията за него и в другите източници.23 В
подробното изследване на участието на варненци във Отечествената война на
Ради Боев „Варненци в отечествената война 1944–1945“ са описани и епичните сражения на българската армия при с. Ястребци в периода 8–15 април
1945 г. 24 Съхранени са и дневниците на бойните действия на полка в ДВИА25
от които е видно проявения героизъм от състава на 31 силистренски полк, в
състава на който е и подофицер Н. Недев, който е тежко ранен в решаващото
сражение на 15.04.1945 г. в главата от поражения от снаряд и по-късно загива
от раните си. Пренесен е с военен самолет с други ранени в Александровска
болница в гр. София. На загиналите в тези сражения е направен общ гроб в
близкия гр. Чаковец, днес в Република Хърватско.
Недев е награден посмъртно от Министъра на войната за проявения героизъм с грамота (вж. приложението). Оставя вдовица и две деца. Синът му Димитър Н. Добрев от с.Здравец, съхранява негови 18 писма до съпругата му, в които
се описват тежките боеве на фронта. В писмо от 18 март 1945 г. той пише: „Дено,
ние от 6-ти март сме във боя, но засега сме всички живи и здрави. Дено,боят е
страшен, и се намираме много в тежко положение. Всички сме в окопите, много
е студено, но все пак ще кажем с божията воля живот и здраве да се върнем и
всичко лошо ще се забрави… друго няма какво да ви пиша… Поздравявам всички в къщи“. Съхранява се и грамотата на Министъра на войната и телеграмата,
с която е съобщена смъртта му, като е налична негова военна снимка. Съпругата на починалия подофицер Н. Недев Дена Митева Недева му е изпратила на
фронта писмо за раждането на сина му Димитър, роден в края на м.ноември,но
записан за роден на 02.01.1945 г.,който така и не вижда. В писмото е изрисувана
ръчичката на родения му син. Макар и тежко ранен той е пренесен в болницата
в гр.София, като по сведение на негова сестра се организира посещение на близките му в болницата и в един от джобовете на военната му куртка е намерено
това писмо от жена му, но не е съхранено. В хода на войната участват и двамата му братя – Иван Добрев Недев, роден през 1917 г.,тежко ранен, но оцелял и
върнал се от фронта и Колю Добрев Недев, роден през 1922 г.,също оцелял – по
данни от съпругата му Хрушинка Добрева Недева.
Втора жертва от това знаменито сражение при с.Ястребци от с.Здравец
(макар и родом от с. Аврен), но живял в селото е Кандидат подофицер Петър
Орлова, Кр. Железния полк.С.,1988. (Orlova, Kr. Zhelezniya polk. S.1988.)
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а. е. 106, л. 53. (DVIA, f. 39, op. 3, a. e.106, l. 53.); Боев, Р.
Варненци в отечествената война 1944-1945 г. Варна,1972, с.191. (Boev, R. Varnentshi
v Otechestvenata voina 1944-1945 g. Varna, 1972, s.191.)
24
Боев, Р. Варненци, 111-120. (Boev, R. Varnentshi,111-120.)
25
ДВИА, ф. 83, оп. 6, а. е. 97, л. 67-69. (DVIA, f. 39, op. 6, a. e. 97, l.67-69.)
22

23
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Пеев Петров. Роден е на 01.07.1914 г. в с.Аврен. Мобилизиран е в състава
на 46 пехотен добрички полк от 4-та минохвъргачна рота, загинал сражението при с. Ястребци (между р. Драва и р. Мур) в Унгария на 14.04.1945 г. и
погребан в гр. Чаковец, Хърватия. Данните за неговата смърт са идентични
във всички източници26. Историята на 46 пехотен добрички полк е подробно
разгледана от Георги Казанджиев27, но в приложения със списъците на загиналите от полка е допуснат пропуск с непосочване на кандидат подофицер
П.28 Името му е изписано в изградения войнишки паметник на загинали в
с. Аврен.
Самото сражение в с. Ястребци е епично. Тук българската армия от
08.04.1945 г. атакува окопали се германски части многократно. На самият
фронт и позицията идва министърът на отбраната ген. Дамян Велчев и главнокомандващия българската армия ген. Вл. Стойчев, за да настояват да се
преодолее тази позиция по-скоро. В сраженията до 15.04.1945 г. са дадени
много жертви от българска страна. Финалната атака, след която се превземат
позициите е на 15.04.1945 г., като в помощ е привлечено и танково подразделение29, когато загива и кандидат подофицер П. Петров, от попадение от
артилерийския огън. Запазена е негова снимка, предоставена от дъщеря му
Руска Петрова Драганова, както и писма до неговата съпруга от фронта. По
нейни сведения последното му писмо от фронта до неговата съпруга пристига
едновременно с телеграмата за неговата смърт. Съпругата му е пожелала при
нейната смърт в гроба да бъде поставена с това писмо. Волята и е изпълнена.
Съхранени са други негови писма и снимки.
За загиналите от втория етап на участието на България във Втората световна война, подофицер Н. Недев, кандидат подофицер П. Петров и редник
Ст. Стойчев от с. Здравец е изграден скромен паметник в двора на църквата
„Св. Архангел Михаил“ в с. Здравец. Тези 6 загинали войници и офицери от
с.Здравец са скромния принос на селото във двете световни войни. С текста
целим да съхраним паметта за техния подвиг и саможертва в името на родината. Изграждането на войнишкия паметник ще съхрани паметта за тях и за
бъдещите поколения, защото който не знае миналото си, няма бъдеще.
Вечна памет на загиналите герои от с.Здравец в двете световни войни:

ДВИА, ф. 39, оп. 3, а. е. 106, л. 67; а.е 97, л. 28.( DVIA, f. 39, op. 3, a.e.106, l.
67; a. e. 97, l.28.)
27
Казанджиев, Г. Бойния път на 46-пехотен добрички полк. С.,1997.
(Кazandzhiev, G. Вoiniya put na 46-ti pehoten dobrichki polk.S.,1997. )
28
Георгиев, Г. Добруджанци на война. С.,1984. (Georgiev, G. Dobrudzhanci na
voina.S.,1984.)
29
Орлова, К. Железния полк, 329-359. (Zhelezniya polk, 329-359.)
26
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Първа световна война 1915-1918 г.
1. редник Димитър Атанасов Желев, роден в с. Здравец, от 8-ми приморски полк, 8-ма допълваща дружина,починал от раните си на 26.02.1916 г.
в Болница в гр. Варна;
2. редник Митю Кръстев Митев, роден в с. Здравец, от 8-ви пехотен
полк, 1-ва рота, загинал на 30.08.1917 г. южно от с. Хума, Гевгелийско, погребан на височината Яребична;
3. редник Стойчо Радев Душков от с. Здравец, роден 1884 г., от 3-та и
4-та дружина на 8 ми приморски полк починал 1918 вероятно като пленник в
лагер в с. Топчи край Солун.
Втора световна война 1944-1945 г.
1. редник Стойчо Недев Стойчев, роден в с. Здравец, от 52 пехотен
полк, 3-та картечна рота, загинал на 14.08.1944 г. в с. Кирава, Вранско, Сърбия, погребан там.
2. подофицер Недю Добрев Недев,роден на 15.09.1915 г.в с.Здравец, от
31 пехотен полк, 9-та ударна рота, тежко ранен на 15.04.1945 г. в сражението
при с. Ястребци (Драва, Мур, Унгария), умира от раните си на 02.05.1945 г. в
Александровска болница в гр. София;
3. кандидат подофицер Петър Пеев Петров, роден на 01.07.1914 г. в
с. Аврен, 46 пехотен полк,от 4-та минохвъргачна рота, загинал в сражението
в с. Ястребци, Драва, Мур, Унгария на 14.04.1945 г.,погребан в гр. Чаковец,
Хърватско.
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ВОЙНИЦИ И ОФИЦЕРИ ОТ ГР. ПРОВАДИЯ,
ЗАГИНАЛИ НА МАКЕДОНСКИЯ ФРОНТ
ПО ВРЕМЕ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
(1915 – 1918 г.)
Драгомир Георгиев
SOLDIERS AND OFFICERS FROM THE CITY
OF PROVADIA WHO DIED ON THE MACEDONIAN
FRONT LINE DURING THE FIRST WORLD WAR
(1915 - 1918)
Dragomir Georgiev
The paper presents the available information for the soldiers and officers from the
city of Provadia who died in battle or died of wounds and illnesses on the Macedonian
Front line during the First World War (1915-1918). It also shows the available information
about the military units in which they serve, as well as the locations and dates where they
were killed / died and the reason of their death; their family status, whether they are married and have children, if they took part in the two Balkan wars (1912 – 1913).

През 2017 г. се навършиха 102 години от влизането на България в Голямата война – първият глобален военен конфликт в световната история, който
кардинално променя хода на развитие на историческите процеси. Страната се
намира в центъра на Балканския полуостров, заемайки централно географско и военностратегическо значение. Ето защо тя няма как да остане задълго
встрани от големия световен пожар. След поражението и Първата национална катастрофа, която България преживява по време на Междусъюзническата
война през лятото на 1913 г., тя започва усилено да търси удобен случай, в
който да вземе реванш от своите бивши съюзници от Балканския съюз. След
избухването на Първата световна война въпросът, който стои пред цар Фердинанд I и българския военнополитически елит, е: Към кой от двата големи
военнополитически блока да се присъедини царството?
След сложни преговори и примамливи предложения както от страна на
Антантата (Британската империя, Франция и Русия), така и от Централните
сили (Германия, Австро-Унгария и Османската империя), държавното ръководство в София решава да се присъедини към съюза Берлин-Виена-Истанб-
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ул. На 1 октомври 1915 г. българската армия преминава в настъпление срещу
Сърбия и се оказва въвлечена във войната. В периода до 28 септември 1918 г.
(тоест 3 години, без 2 дни) нашата войска води активни военни действия срещу англичани, французи, италианци, руси, сърби, гърци и румънци. Жителите на гр. Провадия не остават настрани от всенародния подем и участват
активно в целия военен конфликт. Офицери и войници от града се сражават
по време на войната в 7-ми, 8-ми, 19-и, 22-ри, 26-и, 31-ви, 39-и, 40-и, 41-ви,
42-ри, 47-ми, 48-ми, 51-ви, 55-и, 60-и, 61-ви, 62-ри, 70-и, 72-ри, 82-ри пехотен
полк, 4-и Етапен полк, 4-и и 10-и Опълченски полк, 4-и Артилерийски полк,
5-и Артилерийски полк, 10-и конен полк и други военни части1.
Целта на настоящата разработка е да бъде представена нова информация за загиналите офицери и войници от гр. Провадия на Македонския фронт
по време на Първата световна война. Така ще бъде изяснена напълно картината за броя на загиналите мои съграждани на Южния фронт по време на този
военен конфликт. Предоставената нова информация ще даде възможност за
изясняване на някои спорни въпроси около разглеждания проблем. До този
момент авторът разполага с информация за 356 войници и офицери от гр.
Провадия, които са участвали в Първата световна война. От тях 180 души дават живота си в името на майка България. Конкретно на Македонския фронт
загиват или умират от рани и болести 35 провадийци2. В статията са използЗа да се представи по-подробно участието на жителите на гр. Провадия във
войната, е нужно да бъде дадена повече информация за местата на по-важните сражения, в които те участват и загиват. Ето защо тук авторът дава няколко заглавия
на книги, след запознаване с които читателят може да добие по-пълна представа за
представените в статията места на сражения, които българската армия води през целия период на войната на Южния фронт: История на 7. пехотен Преславски полк.
София, 1934. (Istoriya na 7 pehoten Preslavski polk. Sofiya, 1934); Осми пехотен полк,
ч. І. Варна, 1934/35 (Osmi pehoten polk, ch. I. Varna, 1934/35); Осми пехотен полк, ч.
ІІ. Варна, 1934/35 (Osmi pehoten polk, ch. II. Varna, 1934/35); Осми пехотен полк, ч. ІІІ.
Варна, 1935 (Osmi pehoten polk, ch. III. Varna, 1935); Аргатски, В. Военна история на
България 681 – 1945 г. Велико Търново, 1999, 138–156 (Argatski, V. Voenna istoriya na
Balgariya 681 – 1945 g. Veliko Tarnovo, 1999, 138–156); Димитров, Б. Войните на България за национално обединение 1885, 1912 – 1913, 1915 – 1918, 1939 – 1945 г. София,
2006, 115–200 (Dimitrov, B. Voynite na Balgariya za natsionalno obedinenie 1885, 1912
– 1913, 1915 – 1918, 1939 – 1945. Sofiya, 2006, 115–200); Станчев, С., Н. Стоименов,
И. Криворов, Д. Зафиров, В. Янчев, Т. Петров, Р. Николов, А. Прокопиев. Българската армия в Първата световна война 1915 – 1918. София, 2015 (Stanchev, S.,
N. Stoimenov, I. Krivorov, D. Zafirov, V. Yanchev, T. Petrov, R. Nikolov, A. Prokopiev.
Balgarskata armiya v Parvata svetovna voyna 1915 – 1918. Sofiya, 2015).
2
По-подробно в: Георгиев, Д. Загинали офицери и войници от гр. Провадия по
време на Първата световна война (1915 – 1918 г.) – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1-2, 2016, 86–124 (Georgiev, D. Zaginali ofitseri I voynici ot gr.
Provadiya po vreme na Parvata svetovna voyna (1915 – 1918 g.) – Zhurnal za istoricheski
I arheologicheski izsledvaniya, 1-2, 2016, 86–124).
1
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вани значителен брой архивни източници (предимно документи и материали
от ДВИА), които в голямата си част за пръв път са въведени в научно обращение3. В следващите страници е представена информацията за убитите, починалите от рани, болести и безследно изчезналите във войната на Македонския
фронт провадийци4.
1. Редник Ташо Ненов х. Златев (Хаджизлатев):5 Роден в гр. Провадия, на 33 години. Служи в 62-ри пехотен полк, 11-а рота. Убит на 8 ноември
1915 г. при с. Дряново (Кавадарска околия, Вардарска Македония). Не е посочено къде е погребан.
2. Редник/ефрейтор Куни (Куне) Иванов Стефанов (задраскано и
отгоре с червен химикал записано Сеферов)/Куне Сеферов Иванов:6 Роден в гр. Провадия през 1884/1885 г.
През Балканската и Междусъюзническата война (1912 – 1913 г.) служи
в 6-а Охридска дружина, 4-а рота от състава на Македоно-Одринското опълчение. Не е известно на коя дата се уволнява от редиците на Опълчението. За
проявена храброст в сраженията е награден с орден „За храброст” IV ст.
По време на Първата световна война се бие в редовете на 60-и Плевенски пехотен полк, 8-ма рота/2-ри Македонски пехотен полк, 6-а рота. Убит
на 23 ноември 1915 г. при Липа. Задраскано, отдолу с червен химикал е записано, че е убит в боя източно от с. Бистренци (Кавадарско/Криволашко/
Щипско), където е и погребан на 24 ноември 1915 г.
3. Редник Ламбо Ников Тумалиев (Шумалиев):7 Роден в с. Апоскен
(Костурско), задраскано и отгоре записано гр. Провадия.
При обработването на наличната информация в отделните архивни единици
се срещат различни вариации на имената на населените места, посочени като места,
където загиват/умират и след това са погребани разглежданите в статията офицери и
войници. За да бъде възможно най-прецизен, авторът ги дава така, както са изписани
в цитираните в следващите страници архивни източници.
4
Тази статия в никакъв случай няма претенцията за изчерпване на темата. Бъдеща работа в ДВИА вероятно ще доведе до откриването на нови имена на загинали
войници и офицери от гр. Провадия на Южния фронт по време на Първата световна
война. Възможно е по време на разчитането на информацията и имената на загиналите провадийци авторът неволно да е допуснал грешки и неточности, за които предварително моли да бъде извинен. При изписване имената на загиналите офицери и
войници са направени известни промени. Те се отнасят до словореда, използван при
тяхното изписване в архивните източници. Той е съобразен с правилата, действащи в
съвременния български език.
5
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 228, л. 31.
6
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 61, л. 26a; ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 228, л. 15, 16; ДВИА,
ф. 39, оп. 1, а.е. 330, л. 37; Македоно-Одринското опълчение 1912 – 1913 г. Личен
състав. По документи на Дирекция ЦВА. София, 2006, с. 609 (Makedono-Odrinskoto
opalchenie 1912 – 1913 g. Lichen sastav. Po dokumenti na Direktsiya TsVA. Sofiya, 2006,
s. 609).
7
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 61, л. 26a.; ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 228, л. 15, 16.
3
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През Първата световна война служи в 60-и Плевенски пехотен полк,
7-ма рота. Убит на 23 ноември 1915 г. в сражението при с. Бистренци (Кавадарско/Криволашко/Щипско).
4. Редник Тодор Ралев Тодоров (задраскано, отдолу записано
Предачев):8 Роден в гр. Провадия, задраскано, отгоре пише гр. Лозенград,
задраскано и отгоре отново записано Провадия, набор 1888. Служи в 60-и
Плевенски пехотен полк, 6-а рота/2-ри Македонски полк, 6-а рота. Убит на 23
ноември 1915 г. при Липа. Задраскано, отдолу пише с червен химикал „Убит
в боя източно от с. Бистренци (Кавадарско/Криволашко, Щипска околия, Вардарска Македония)“. Там е и погребан на 24 ноември 1915 г.
5. Редник Христо Георгиев (Пвов/Пъев)/Христо Пеев Георгиев:9 Роден в гр. Провадия, задраскано, отдолу пише Лозенград, задраскано, отдолу
записано Провадия, набор 1894. Служи в 60-и Плевенски пехотен полк, 6-а
рота/2-ри Македонски полк, 6-а рота. Убит на 23 ноември 1915 г. в Липа. Задраскано, отдолу с червен химикал пише „Убит в боя източно от с. Бистренци
(Кавадарско/Криволашко, Щипска околия, Вардарска Македония)“. Погребан
на полесражението.
6. Редник Никола Костадинов Павлов:10 Роден в с. Серседик Яфрензик/Яврензик (Лозенградско), задраскано, отгоре пише Евренджик, (Визенско), задраскано, отгоре пише с червен химикал гр. Провадия. На 25 години, набор 1880. Служи в 61-ви пехотен полк, 3-а рота/3-и Македонски полк,
8-ма рота. Умира на 27 ноември 1915 г. във 2/7 етапна болница, гр. Щип. Там
е и погребан. Като причина за смъртта в забележката до името е записано
Plemmonia dupl (Плевмония).
7. Редник Хаим Амар:11 Роден в гр. Провадия през 1878 г. Взема участие в Балканската война (1912 – 1913 г.).
Преди началото на Първата световна война се преселва да живее в гр.
Стара Загора. Служи в 12-а б. п., 13-а рота. Убит на 20 август 1916 г. при Чеган (Македония). Според друг източник е убит още през месец юни 1916 г. (не
е посочена точната дата на смъртта) при Яшан. Там е и погребан. Женен, има
две деца. По професия е дрехар. Не е награждаван с ордени и медали.
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 61, л. 26a; ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 228, л. 15, 16; ДВИА,
ф. 39, оп. 1, а.е. 330, л. 70.
9
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 61, л. 26a; ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 228, л. 15, 16; ДВИА,
ф. 39, оп. 1, а.е. 330, л. 79.
10
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 61, л. 38; ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 228, л. 20, 24; ДВИА,
ф. 39, оп. 1, а.е. 331, л. 51.
11
ДВИА, ф. 39, оп. 3 a.е. 102, л. 20, 33; Струти. Л. Възпоменателен сборник
Изпълнен Отечествен дълг, посветен на българските евреи, участвали във войните. София, 1939, Приложение, с. 28–29 (Struti, L. Vazpomenatelen sbornik Izpalnen
Otechestven dalg, posveten na balgarskite evrei, uchastvali vav voynite. Sofiya, 1939,
Prilozhenie, s. 28–29); Част от информацията на автора за него е уточнена благодарение помощта на господин Анри Маиров.
8
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8. Редник Ахмед (Амер) Салиев (Асанов) Хасанов:12 Роден в гр. Провадия (не е известна точната дата и година на раждане), набор 1915. Служи
в 51-ви Вардарски (Резервен) пехотен полк, 1-ва рота. Убит на 14 септември
1916 г. при с. Айтан/(Айтин)/Айтрос/Айтос (Леринско, Егейска Македония),
южно от връх Мала ръка. Погребан в общ гроб в с. Айтрос. Друга информация сочи, че е убит при Мала ръка, а погрешно е записано, че е убит при с.
Айтос.
9. Редник Ради П. (Попов) Христов:13 Роден в гр. Провадия. Служи в
4-и Опълченски полк, 12-а рота/8-ми Приморски пехотен полк/8-ми Артилерийски полк, 12-а рота, набор 1894. Убит на 14 октомври 1916 г. в сражение
при с. Лажеул/Лажец (Битолско). Погребан в с. Лажец (Битолско). Вписан в
списъка на основание данни от общ списък и санитарен лазарет.
10. Редник Пеню Н. (Николов) Тузсузов (Турсузов/Тумсузов/Тутсузов/Тотузов):14 Роден в гр. Провадия, на 47 години, набор 1891. Служи в 8-ми
Приморски пехотен полк/10-и Опълченски полк, 3-а/7-ма/10-а рота. Убит на
22 януари/октомври 1916 г. при с. Полог/Полок (Битолско). Погребан в общ
гроб в с. Полог (Битолско).
11. Редник Коста Недев Чехларов:15 Роден в гр. Провадия през 1870 г.,
набор 1898. Служи в 55-и Охридски пехотен полк, 8-ма рота/10-и Опълченски
полк, 3-а/10-а Опълченска дружина. Убит на 11 ноември 1916 г. при с. Полог
(Битолско). Погребан в общ гроб в с. Полог (Битолско). Женен, има едно дете.
12. Редник Мустафа Ахмедов:16 Роден в гр. Провадия, набор 1908.
Служи в 3-о Армейско коларско депо. Умира/убит на 22 януари 1917 г. Погребан в единичен гроб, не е посочено къде (Македония).
13. Редник/конник Борис Иванов Дачев (Рачев):17 Роден в гр. Провадия, на 23 години, набор 1915. Служи в 10-и конен полк/2-ри конен (картечен)
ескадрон. Убит на 25 февруари 1917 г. при с. Дябово (задраскано и отгоре
със син химикал записано Житка потока/Житен поток (Македония)/покрай
гр. Прокупле (Сърбия). Според друг източник е убит на 24 февруари 1917 г. в
гр. Прокупле. Друга информация сочи, че е убит при с. Житка потока (Македония), а е погребан в единичен гроб в гр. Прокупле (Сърбия).
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 61, л. 26a; ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 220, л. 9–10; ДВИА,
ф. 39, оп. 1, а.е. 316, л. 3.
13
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 61, л. 26a; ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 145, л. 1 (гръб) – 2,
2 (гръб); ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 344, л. 60; ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 392, л. 60 (гръб).
14
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 61, л. 26a; ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 224, л. 46, 47; ДВИА,
ф. 39, оп. 1, а.е. 350, л. 55 (гръб); ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 466, л. 67, 68 (гръб) – 69;
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 28, л. 30.
15
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 61, л. 37 (гръб); ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 224, л. 40
(гръб) – 41; ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 466, л. 67, 68 (гръб) – 69.
16
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 510, л. 31, 32.
17
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 61, л. 26a; ДВИА, ф. 39, оп. 1, a.е. 161, л. 4; ДВИА, ф.
39, оп. 1, а.е. 381, л. 4 (гръб); ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 392, л. 30; ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е.
411, л. 6; ДВИА, ф. 39, оп. 3 a.е. 39, л. 24, 25.
12
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14. Ефрейтор Никола Христов Чаушев (Чавушев):18 Роден в гр. Провадия, набор 1897. Служи в 47-ми Ардински пехотен полк, 6-а рота. Убит/
починал на 16 април 1917 г. при с. Зовик (Вардарска Македония). Погребан в
общ гроб № 1 (в гроба са положени седем отделни чинове). С червен молив
добавено „Погребан на позицията/зад позицията с. Зовик (Вардарска Македония)“.
15. Редник Ангел Темелков Бойчев:19 Роден в гр. Провадия, на 22 години, набор 1915. По професия е търговец II клас. В периода 10 юли – 10
август 1913 г. служи в 13-а Кукушка дружина, 1-ва рота от състава на Македоно-Одринското опълчение.
През Първата световна война служи в 8-ми Приморски пехотен полк,
7-ма рота. На 10 май 1917 г. е безследно изчезнал по време на бой при с. Хума
(Вардарска Македония). Заема длъжност в строя. Отчислен от храна на 11 май
1917 г.
16. Редник Ахмед Алиев Ахмедов:20 Роден в гр. Провадия, набор 1916.
Служи в 8-ми Приморски пехотен полк, 1-ва рота. Безследно изчезнал по време на бой на 10 май 1917 г. при с. Хума (Вардарска Македония). Заема длъжност в строя. Отчислен от храна на 11 май 1917 г.
17. Редник Костадин Стефанов Вълчев:21 Роден в гр. Провадия, набор 1915. Служи в 8-ми Приморски пехотен полк, 7-ма рота. Убит на 10 май
1917 г. при гр. Прилеп. Според друга информация умира от раните си в болница на 11 май 1917 г. Погребан в единичен гроб № 137. Местонахождението
на гроба се намира до гара Бояджиев.
18. Редник Костадин Стефанов Вълков (Вълев):22 Роден в гр. Провадия, набор 1908/1918. Служи в 8-ми Приморски пехотен полк, 7-ма рота. Умира на 11 май 1917 г. в с. Хума. Погребан в общ гроб № 5. В гроба са погребани
общо двама души. В списъка е отбелязано, че гробовете са на починали войници от 2/5 лазаретно отделение, разположено източно от с. Хума (Вардарска
Македония).
19. Редник (Михаил)/Никола Недев (Недялков/Недълков) Райков:23
Роден в гр. Провадия, набор 1915. Служи в 8-ми Приморски полк, 7-ма рота.
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 216, л. 14; ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 312, л. 50; ДВИА, ф.
39, оп. 3, а.е. 16, л. 42.
19
ДВИА, ф. 756, оп. 1, а.е. 115, л. 27 (гръб); Македоно-Одринското опълчение
1912 – 1913 г., с. 699.
20
ДВИА, ф. 756, оп. 1, а.е. 115, л. 27.
21
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 177, л. 13; ДВИА, ф. 39, оп. 3 а.е. 141, Ч. 2, л. 29; Първоначално като лично име е дадено Господин, след което е задраскано.
22
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 130, л. 150; ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 24, л. 9 (гръб);
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 12, л. 28.
23
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 61, л. 26a; ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 177, л. 16; ДВИА, ф.
39, оп. 1, а.е. 271, л. 54 (гръб); ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 24, л. 11 (гръб); ДВИА, ф. 756,
оп. 1, а.е. 115, л. 25, 25 (гръб); Осми пехотен полк, с. 325.
18
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Убит на 12/20 май 1917 г. при височина Голяма Яребична (Гевгелийска околия, Вардарска Македония)/позиция южно от с. Хума (Вардарска Македония).
От 13 май 1917 г. се изключва от храна. Погребан на височина Голяма Яребична (Гевгелийска околия, Вардарска Македония).
20. Редник Коста Ангелов Каталов:24 Роден в гр. Провадия, набор
1911. Служи във 2-ра железопътна дружина, 11-а рота. Умира на 7 юли 1917 г.
в 1-ва местна военна болница в гр. Скопие. Погребан в гр. Скопие.
21. Редник Мустафа Хасанов Якубов:25 Роден в гр. Провадия, набор
1910. Служи в 3-о Армейско коларско депо. Умира на 10 август 1917 г., не е
посочено точното място (Македония). Погребан в единичен гроб.
22. Редник Юсеин Мехм. (Мехмедов) Кьоору (Кьороолу Мехмедов):26
Роден в гр. Провадия, набор 1914. Служи в 26-и Пернишки пехотен полк, 8-ма
рота. Убит на 14 август 1917 г. при с. Савяк (задраскано и записано с червен химикал при с. Чучулигово (Серска околия), Егейска Македония). Останал на полесражението. Погребан в с. Чучулигово (Серска околия, Егейска Македония).
23. Редник Коста Николов Кателиев (Каталиев/Кателиав/
Косталиев):27 Роден в гр. Провадия, на 37 години. Служи във 2-ра експлоатационна железопътна дружина, 2-ра/11-а рота. Умира на 14 август 1917 г. в гр.
Скопие. В забележката до името като причина за смъртта е посочена Fractura
(фрактура). Погребан в единичен гроб № 153, дясно. Гробът се намира при
1-ва Местна военна болница в гр. Скопие. Неженен, няма деца.
24. Старши подофицер Иван Ген. (Генчев)/(Генчов) Митев/Митов:28
Роден в гр. Провадия, на 34/35 години, набор 1904. По време на Балканската
и Междусъюзническата война (1912 – 1913 г.) служи в 7-ми Преславски пехотен полк. Награден с орден „За храброст“ ІІ ст.
По време на Първата световна война служи в 8-ми Приморски пехотен
полк, 4-а рота. На 30 август 1917 г. е ранен в бой на позициите южно от с. Хума
(Вардарска Македония). Умира от раните си на 2/6/7 септември 1917 г. при с.
Удово (Дойранско) в 6/5 п. д. Погребан в болницата. Женен, има едно дете.

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 502, л. 4.
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 510, л. 31, 32.
26
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 61, л. 26a; ДВИА, ф. 39, оп. 1, a.е. 195, л. 10; ДВИА, ф.
39, оп. 1, a.е. 291, л. 92.
27
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 61, л. 38 (гръб); ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 382, л. 41;
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 384, л. 36; ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 141, Ч. 2, л. 16.
28
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 61, л. 37 (гръб), 38 (гръб); ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 177,
л. 10; ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 546, л. 33 (гръб); ДВИА, ф. 756, оп. 1, а.е. 115, л. 163;
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 24, л. 7; История на 7. Преславски пехотен полк, с. 311 (Istoriya
na 7. Preslavski pehoten polk, s. 311).
24
25
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25. Редник Хр. (Христо) Димов Христов (Христев):29 Роден в гр. Провадия, набор 1914. Служи в 39-и Солунски пехотен полк, 1-ва рота. Умира на
20 октомври 1917 г. в болница в гр. Варна. Според друга информация е убит
или умира на 21/29 октомври 1917 г., вляво от река Вардар/около с. Богородица (Гевгелийска околия, Вардарска Македония). Погребан в с. Богородица/
Богоридица (Гевгелийска околия, Вардарска Македония), в единичен гроб №
10. Там е отбелязано, че гробището се намира южно от селото.
26. Редник Ахмед (Амед) Ибрямов (Ибрам) Кембек (Кембиков/
Келебиков):30 Роден в гр. Провадия. Служи в 1-ва Местна военна болница
в гр. Скопие. Лежи един месец в 1-ва Местна военна болница в гр. Скопие.
Умира на 9 декември 1917 г. в гр. Скопие. В бележката до името, като причина
за смъртта е посочено Typhis exanth.
27. Редник Иван Хр. (Христов) Атанасов:31 Роден в гр. Провадия.
Служи във 2-ра експлоатационна железопътна дружина, 12-а рота/1-ва експоатационна дружина, 7-ма рота. Умира на 11 януари/февруари 1918 г. в местна
военна болница в гр. Гостивар (Вардарска Македония). В бележката до името,
като причина за смъртта е отбелязано Malarie tropica (Тропическа малария).
Погребан в единичен гроб № 27. Местонахождението му е в градските гробища на гр. Гостивар (Вардарска Македония).
28. Редник Илия Неделков:32 Роден в гр. Провадия. Служи в 8-ма Опълченска дружина. Убит на 13 март 1918 г. в гр. Кичево (Вардарска Македония). Погребан в единичен гроб № 17. Гробът се намира в градските гробища
на гр. Кичево (Вардарска Македония).
29. Редник Йордан Н. Иванов:33 Роден в гр. Провадия. Служи в железопътна дружина (не е посочен нейният номер). Убит на 21 март 1918 г. в
гр. Кичево (Вардарска Македония). Погребан в единичен гроб № 12. Местонахождението на гроба е в градските гробища на гр. Кичево (Вардарска
Македония).
30. Редник Исмаил Риса (Киса/Кяса/Къса) Салиев:34 Роден в гр. Провадия, набор 1901. Служи в 1-ви скорострелен артилерийски полк, 2-ра/15-а
рота. Убит на 1 юни 1918 г. при гара Удово (Дойранска околия, Вардарска
Македония). Погребан при гара Удово (Дойранска околия, Вардарска Македония).
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 61, л. 26a; ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 208, л. 13; ДВИА,
ф. 39, оп. 1, а.е. 303, л. 61; ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 12, л. 54 (гръб); ДВИА, ф. 39, оп. 3,
а.е. 130, л. 82.
30
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 61, л. 26a; ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 429, л. 3.
31
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 61, л. 26б; ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 384, л. 33 (гръб);
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 502, л. 3; ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 141, Ч. 2, л. 62 (гръб).
32
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 141, Ч. 2, л. 80.
33
ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 141, Ч. 2, л. 80.
34
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 61, л. 26б; ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 515, л. 1, 2 (гръб) – 3.
29
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31. Редник Исмаил Зейдинев Сефеджи (Сефедже):35 Роден в с. Казъджилар, Провадийска околия, на 37 години. Вероятно преди началото на
войната се преселва да живее в гр. Провадия. Служи в 7-ми Преславски пехотен полк (не е посочена точната рота). Женен, с три деца. Умира на 9 август
1918 г. във 2/9 етапна болница при гара Трояци/Троянца (Прилепска околия,
Вардарска Македония). Погребан в единичен гроб.
32. Запасен капитан/майор Димитър Тодоров Тодоров/Тодор Димитров Тодоров:36 Роден на 10 октомври 1888 г. в гр. Провадия. Завършва висше
търговско образование в Анверс (гр. Антверпен, Белгия). Учи в Школа за запасни подпоручици. Преподавател в Средното търговско училище във Варна.
Ползва се с голям авторитет в средите на учителите.
Участва в Балканската война (1912 – 1913 г.) и е ранен при Караач.
През Първата световна война е командир на 1-ва рота от 8-ми Приморски пехотен полк. Участва в боевете при Яребична, Хума и кота 1050 на Южния фронт. Убит на 14 септември 1918 г., кота 1050 (Битолска околия, Вардарска Македония) от неприятелска граната на последната позиция, малко преди
сключване на Солунското примирие. Погребан в гр. Прилеп (Вардарска Македония)/на мястото, където е убит. Женен, с три деца. Вероятно посмъртно е
произведен в чин майор.
33. Редник Сюлеман Аргиров Мехмедов:37 Роден в Провадия, набор
1918. Служи в 41-ви Пехотен полк, 7-ма рота. Убит на 24 септември 1918 г.
при Църнобал/с. Черно буки (Битолска околия, Вардарска Македония).
34. Старши подофицер/фелдфебел Яко (Исак) Исак (Яков)
Ешкенази:38 Роден през 1883/месец май 1885 г. във Видин/София/Провадия.
Женен, с едно дете. По професия опинчар или манифактурист.
Взема участие в Балканската война. По време на Първата световна война служи в 51-ви Вардарски/31-ви Силистренски пехотен полк (не е известно
точно в коя рота). Информацията около датата и мястото на неговата смърт
е противоречива. В източниците се срещат три различни дати на неговата
смърт: 18/29 ноември/1 декември 1918 г. с. Карабурун/Кара Бурун (Солунска
околия). Там е погребан. Обстоятелствата около неговата смърт също са противоречиви. Според едни източници е убит, а според други умира в пленнически лагер от болест, или се води като безследно изчезнал. Награден е с орден
за храброст.
35. Юмер Ибр. (Ибрямов) Чибукчи:39 (Не е посочен неговият военен
чин) Роден в гр. Провадия, на 23 години. Служи в 7-ма Рилска дивизия. Не е
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 61, л. 37; ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 28, л. 73.
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 61, л. 37; ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 28, л. 73.
37
ДВИА, 39, оп. 1, а.е. 210, л. 69.
38
Цялата информация на автора за него е предоставена от господин Анри Ма35
36

иров.

39

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 61, л. 38.
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женен, няма деца. Не е посочена датата, на която е убит или умира в Серско
поле (Солунска околия).
Настоящата разработка няма претенцията за пълно изчерпване на разглеждания проблем. Бъдеща работа в ДВИА – Велико Търново вероятно ще
доведе до откриването на нови имена на жители на гр. Провадия, загинали на
Македонския фронт по време на Първата световна война (1915 – 1918 г.). Това
ще помогне за разкриването на цялостното участие на провадийци в първия
голям световен военен конфликт в началото на XX век. По този начин подвигът на нашите деди няма да бъде забравен…
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СИЛИСТРЕНСКОТО ГРАДСКО ОБЩЕСТВО И
ЧЕРВЕНОАРМЕЙСКИТЕ ОКУПАЦИОННИ ЧАСТИ
Наталия Симеонова
THE URBAN SOCIETY OF SILISTRA
AND THE RED ARMY
Natalia Simeonova
Silistra is the first Bulgarian town occupied by the Red Army (September 8, 1944).
The residence of the Soviet Army Forces in the district (until 1947) impacted several aspects
of life of the population of the town and the district: 1) support for the strengthening of the
so-called Fatherland Front imposed by Moscow; 2) Soviet commandment in the political
life of the parties in the town; 3) barbaric plundering of private homes, properties and
public buildings and 4) obligatory feeding of the Red Army by the population of the district,
which on the average amounted to BGN 5,8 million (at that time). The Soviet Army’s residence in the town has led to the collapse of the bank branches.

Силистра е от първите български градове, окупирани от съветската армия (8 септември 1944). Според спомени на съвременници на събитието, на 5
септември с моторница през р. Дунав в града пристига военна делегация, за
да установи контакт с командването на гарнизона. Червеноармейските офицери предупреждават, че скоро съветски военни подразделения ще навлязат в
България, и не желаят никаква съпротива. Със заплашителен тон на българските офицери е казано, че в противен случай „от града могат да останат само
развалини“1. Заплахата вероятно е следствие от обявената от СССР война на
България (5 септември 1944).
На 8 септември една съветска армейска част с командир полковник
Иван Кинов влиза в Силистра. След посрещането ѝ на градските площади
се палят огньове за приготвяне храна на войниците. В по-големите домове
на гражданите се настаняват съветски офицери. По улиците започват да патрулират войници с червени ленти2. По-късно директорът на Русенска област
Димитър Хаджиев заповядва на околийските управители „[…] да не се спъва
Куртев, С. Спомените на един тулчанлия в Силистра. Силистра, 2011
(Kurtev, S. Spomenite na edin tulchanliya v Silistra. Silistra, 2011).
2
ИМ-Силистра, ННИ-НСФ, инв. 416; ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 61, л. 24.
1
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победоносният марш на братските руски войски против фашизма“3. В този
контекст е и Заповед № 816 от 11 септември 1944 г. на Русенското областно
полицейско управление. Всички лица, които дават алкохол на съветските войници, ще бъдат веднага арестувани и обвинени, че нарочно ги напиват, за да
компрометират Червената армия. Те ще бъдат съдени като врагове на СССР.
Във връзка с това в съгласие със съветското комендантство се забранява на
частни лица и кръчмари „да поднасят“ на съветските войници алкохолни напитки4.
Една от основните задачи на съветските комендантства е всички да работят за укрепването на т.нар. отечественофронтовска власт. На 11 септември
началникът на комендантството в Силистра майор Иван Рябукон започва акция за „предаване на личното оръжие, боеприпаси и всякакво военно имущество от граждани и учреждения. Отправени са предупреждения към населението, че всеки, укриващ „врагове“ на Червената армия или им помагащ във
враждебните действия срещу нея, ще бъде съден съгласно военните закони5.
Наказателни мерки са взети и за тези, които съхраняват, четат и разнасят листовки и други материали против Червената армия. Предвидени са наказания
и за разпространяващите „всякакви лъжливи, паникьорски и провокационни
слухове“. Категорично е забранено даването на сведения за движението, разквартируването и числеността на съветската армия и други тайни. Задължават
се търговските и промишлените предприятия да започнат нормална работа, да
се поддържа противопожарната охрана и чистотата на града6.
На митинг в Силистра, организиран от Околийския комитет на БРП
/к/ на 17 септември 1944 г., съветският комендант успокоява гражданите, че
„целта на Червената армия не е да окупира страната ни, а да я освободи от
фашистките орди“. Тя няма да се намесва във вътрешнополитическия живот, а ще гарантира „народът сам да си организира една власт, народна, а не
фашистка“7. За укрепването на „народнодемократичната власт“ „народната
милиция“ в Силистра организира съвместна акция със съветското комендантство и гарнизона за „лов“ на политически противници и въобще на лица, неудобни на новата власт. За пред обществото тя е пропагандирана с цел „за
прочистване на околността от укриващи се хитлеристки банди“8 (каквито в
Силистренско няма – б.а.).
Намесата на комендантствата в обществено-политическия живот на
страната се възпира след края на м. октомври от Съюзническата контролна
Дунавски отечествен фронт, Русе, № 3, 20 септември 1944 (Dunavski otechestven front, Ruse, № 3, 20 septemvri 1944).
4
Свободна Добруджа, Силистра, І, № 1, 18 септември 1944 (Svobodna Dobrudzha, Silistra, І, № 1, 18 septemvri 1944).
5
Пак там; ДА-Силистра, ф. 249, оп. 1, а.е. 18, л. 15.
6
Пак там, I, № 2, 22 септември 1944.
7
Пак там, I, № 2, 22 септември 1944.
8
Пак там, I, № 3, 29 септември 1944.
3

402

Наталия Симеонова

комисия (СКК) и Комисията по изпълнение на съглашението за примирие.
В изпълнение на техните указания министърът на вътрешните работи разпорежда до областните директори да не дават никакви сведения, изисквани
било от съветски военни лица, било от други чужденци: „Тези сведения следва да бъдат предавани от областните дирекции само на пълномощниците на
СКК“9. Притиснато от създалото се положение, Комисарството по изпълнение
на Съглашението за примирие чрез началника си генерал-майор Сучков разпорежда „всички искания на съветски армейски части и чинове, предявени с
отделни бележки, могат да се изпълняват само след уведомяването им от СКК
или от нейните областни представители, които са снабдени с необходимите
документи от Комисарството по изпълнение на съглашението за примирие“10
(22 декември 1944).
Това обаче не пречи на съветското командване и на Съветската военна
мисия да разпореди на отечественофронтовското правителство да организира
депортирането на таврийските българи в СССР11.
Най-разорително за българското общество и за икономиката се оказва
изпълнението на член 15 от Съглашението за примирие, който изисква българската държава да предоставя парични средства, стоки и услуги за нуждите
на съветската армия.
Преминаването на съветските армейски части през България и пребиваването на част от тях в страната се отразява пагубно върху икономическото
състояние на предприятията, земеделските стопани и търговците, въпреки че
до известна степен то е регламентирано от отечественофронтовското правителство. Например на 20 октомври 1944 г. Министерството на земеделието и
държавните имоти разрешава на Дирекция „Гражданска мобилизация“ да се
доставят за нуждите на червеноармейските подразделения кожи от заклания
рогат добитък и свинете. Срещу предадените кожи управителят на околийския кланически склад трябва да издава документи, в които да са отбелязани
броят и теглото на кожите. Заплащане не се предвижда. Указано е, че това ще
се уреди допълнително, заедно с доставеното месо. В случай, че съветското
ДА-Силистра, ф. 13, оп. 1, а.е. 26, л. 47–48, л. 353; Гаджев, В. Избори без
избор. България и Втората световна война: ролята на Съюзническата контролна комисия в София. – Литературен форум, № 5, 9-15 февруари 1999 (Gadzhev, V. Izbori bez
izbor. Balgariya i Vtorata svetovna voyna: rolyata na Sayuznicheskata kontrolna komisiya v
Sofiya. – Literaturen forum, № 5, 9-15 fevruari 1999); Папазов, Г. СКК – що е то? – Литературен форум, № 50, 16-22 декември 1992 (Papazov, G. SKK – shto e to? – Literaturen forum, № 50, 16-22 dekemvri 1992); Пак там, № 51, 23-29 декември 1992 (Ibidem,
№ 51, 23-29 dekemvri 1992).
10
ДА-Силистра, ф. 13, оп. 1, а.е. 26, л. 30.
11
Липчев, Р., Н. Симеонова. Заселване и депортиране на таврийските българи
(1944 – 1947). – Минало, 3, 64–71 (Lipchev, R., N. Simeonova. Zaselvane i deportirane
na tavriyskite balgari (1944 – 1947). – Minalo, 3, 64–71); ДА-Силистра, ф. 13, оп. 1, а.е.
30, л. 229, л. 244.
9
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командване желае заплащането да се извърши веднага, то трябва да е на нормирани цени. При незаплащане на кожите това се отбелязва в издадения за
съветското командване документ и върху кочана с квитанциите12.
Навлизането и пребиваването на съветски армейски части в България
отваря два основни проблема пред обществото:
– безапелационното (дори вандалско) ограбване от съветските войници на движимо имущество от домовете и стопанските обекти на
местното население, а също така и от учрежденията;
– изхранването на съветските войници от населението в селищата, в
които са настанени или преминават.
Според Околийския комитет на ОФ причина за „извършените отнемания“ на продукти и вещи (които са си чисто ограбване – б.а.) е „[…] отсъствието и бездействието на отговорни управници, които да задоволят нуждите на
минаващите съветски войски. […] Уморените съветски части от денонощно
пътуване нямаше кой да ги посрещне, да им даде място за отдих. Организираната фашистка власт не считаше за необходимо да съдейства на тая естествена нужда на една огромна армия, откъдето се явиха ред смущения“13.
Това е един фриволен опит на силистренските комунисти да оправдаят своеволията на червеноармейците, прехвърляйки вината на бившето „фашистко“ управление. Манипулирането на историческата истина от комунистите този път намира обективния си прочит тъкмо в спомените им за дните
около 9 септември 1944 г. В тях се посочва, че още на 7 септември властта е
овладяна именно от тях: „Силистренската партийна организация уведомява
политическите офицери от състава на Трети украински фронт за положението в околията и в града и иска помощ от тях в борбата за установяване на
новата власт“ и „Окръжният комитет в Силистра по указание на Партията
(БРП /к/ – б.а.) на 7 септември отправя апел към гражданството за свикване
на митинг край границата за посрещане на Червената армия.“14 И още нещо.
На 7 септември групата на комунистите изгражда в града акционен комитет
за посрещане на съветската армия, който на следващия ден се превръща в
комисия към Околийския комитет на ОФ. Ръководството му поема цялата
организация по настаняването и изхранването на съветските армейски части, пристигнали в града и околията15. Сформираната военна комисия също
има за основна задача да подсигурява съветските войници с продоволствия,
изхранване и квартири16. По-късно с тези задължения е натоварена и стопанската комисия. Същевременно собствениците на кръчми са заплашени, че
ако поднасят спиртни питиета на руските войници, използвайки „широката
ДА-Силистра, ф. 13, оп. 1, а.е. 26, л. 55.
ЦДА, ф. 28, оп. 1, а.е. 92, л. 170.
14
Пак там, а.е. 61, л. 25; ДА-Русе, ф. 82, оп. 1, а.е. 33, л. 92.
15
Пак там, а.е. 93, л. 169; Там, а.е. 92, л. 7; ДА-Русе, ф. 82, оп. 1, а.е. 32, л. 50.
16
Пак там, ф. 28, оп.1, а.е. 92, л. 170–174; ИМ-Силистра, ННИ, ІV, инв. № 572.
12
13

404

Наталия Симеонова

славянска душа на червеноармееца“, ще бъдат „таксувани като врагове“ на
СССР17.
Стотици са жалбите/заявленията на силистренските граждани за откраднатото или задигнато имущество, хранителни продукти, вино, ракия и
дрехи от червеноармейците, отправени до общината. В констативните протоколи, изготвени от назначените комисии, извършителите на кражбите са
назовани „неизвестни преминаващи войскови съветски части“. Кражбите и
своеволията започват още с влизането на червеноармейците в града. На 8 септември група войници се разполагат в ресторант „Старата липа“, собственост
на Владимир Шишков. След като се „натряскали“, отнемат тромпета на известния местен музикант Димо Иванов Ковачев18.
От жалбите на пострадалите от набезите на червеноармейците силистренски граждани е видно, че обирите са поголовни и са извършвани без никакво притеснение. Обират се лозя, градини, пчелни кошери и всякаква налична реколта19. Отнемат се домашни животни – най-често свине и кокошки.
Задигнати са хамути и каруци, както и всевъзможен домашен инвентар – сечива, посуда, инструменти и др.20 Оградата на един от жалващите се стопани
е съборена, за да бъде използвана за горене21. Многобройни са случаите на
влизане с взлом в домовете и стопанските обекти в отсъствие на собствениците им. По този начин са обрани голям брой магазини – най-често за бакалски
стоки, хранителни продукти и напитки22. От частни лица и кръчми също е
задигнато огромно количество вино и ракия23. Набези са извършвани и в аптеките на града24.
За илюстрация на злосторничествата на съветските войници и общественото недоволство ще посочим няколко жалби на потърпевши граждани, заведени в общината на града:
–		 Радка Иванова Костова, ул. „Македония“ № 3, пише в заявлението
си, че руско войсково отделение в нейно отсъствие разбили питиепродавницата ѝ и иззели: 520 литра вино – „изпито, разляно и вдигнато“, 75 литра ракия (джиброва), 25 литра коняк, 25 литра мастика,
4 литра вишновка, 2 бурета (празни) от по 200 литра и едно от 400.
Освен това тя посочва, че те гуляли в кръчмата ѝ цяла нощ. Комисията констатира, че действително на 11 септември 1944 г. в 22 часа
руски войници насилствено са влезли в кръчмата. Комисията приема
Свободна Добруджа, I, № 1, 18 септември 1944 (Svobodna Dobrudzha, I, № 1,
18 septemvri 1944).
18
ДА-Силистра, ф. 249, оп. 1, а.е. 5, л. 146.
19
Пак там, л. 71; Там, а.е. 18, л. 27; Там, а.е. 6, л. 52 и др.
20
Пак там, а.е. 5, л. 16, л. 46, л. 63.
21
Пак там, л. 46.
22
Пак там, л. 7, л. 83 и л. 153.
23
Пак там, а.е. 6, л. 2, л. 123–125, л. 130; а.е. 5, л. 42 и л. 82–129.
24
Пак там, а.е. 6, л. 38, л. 123, л. 125, л. 130.
17
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и удовлетворява жалбата на Радка Костова и оценява нанесените ѝ
щети на 43 120 лв.25;
–		 от аптеката на Савка Божанова са задигнати: 8 туби пронтосил за 1600
лв., 2 туби абучид на таблетки – 263 лв., и 10 туби антиконин за 1210 лв.26;
–		 в заявлението си лекарят Никола Георгиев, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 2 пише, че на 10 септември преминаващи съветски военни
части разбили къщата в лозето му (ул. „Калипетровска“) и преспали
две вечери в нея. Освен че отнели юргани, дюшеци и възглавници, но
и му обрали всичкото грозде. Общо щетите му възлизат на 80 000 лв.27;
–		 на д-р Петко Стоев (ветеринарен лекар), живущ на ул. „Г. С. Раковски“ № 11, на 12, 13 и на 14 септември съветски войници му отмъкват: 2500 литра газьол, струващ 20 000 лв., бензин за 5000 лв., 180
литра моторно масло – за 14 000 лв., грес – за 4480 лв., 16 кг валволин – за 2400 лв., инструменти за 26 000 лв. Общо нанесените щети
възлизат на 80 920 лв.28;
–		 Неделчо Христов Неделчев, ул. „Кубадин“ № 8, съобщава, че на 8
септември посрещнал в дома си 6 руски офицери, заедно с обслужващите ги войници. След заминаването им домакинът установил липсата на два костюма29;
–		 на 12 септември съветска войскова част влиза в двора на стопанството
на Али Мехмедов Саръолу под претекст, че иска да закупи продукти.
Обрали му: 30 кг бадеми, 20 кг праскови и 100 кг десертно грозде.
След като натоварили всичката продукция на каруцата, с подигравка
го отблъснали и си заминали, без да платят30.
Общинските обекти също са засегнати от обири на червеноармейците. Откраднатото от общината имущество възлиза на 1 328 000 лв.31, между които: 1 файтон с два коня, запрегнат с пълна амуниция – 250 000 лв., 1
четириместен автомобил в движение, марка „Рено“ – 350 000 лв.; дърва за
горене – 100 000 лв.; всички части от една моторна кола – 200 000 лв.; 8 коня
с 2 каруци – 200 000 лв.; от общинското стопанство – грозде за 15 000 лв.,
царевица за 3300 лв., ечемик за 6000 лв., овес за 2100 лв.; газьол за 32 500 лв.;
бензин за 2600 лв.; инструменти за 50 000 лв. и др.32 Силистренското районно инженерство се жалва, че на 5 юли 1945 г. е предало на лейтенант Лукин
от комендантството в Силистра 130 лопати, 100 кирки и други инструменти,
Пак там, л. 1–3.
Пак там, л. 38–39.
27
Пак там, л. 40–42.
28
Пак там, л. 53–55.
29
Пак там, а.е. 5, л. 25.
30
Пак там, л. 71.
31
Пак там, а.е. 9, л. 8–9.
32
Пак там, л. 9.
25
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като той отказал да подпише разписката за получаване33. От Районната техническа служба са взети инструменти и други прибори на два пъти, съответно
струващи 169 100 лв. и 423 820 лв.34
Недоумение буди, че червеноармейците посягат и върху училищен инвентар и учебни пособия. Настанените да квартируват в училище „Отец Паисий“ войници след заминаването си задигат: архивата на училището (Актовата книга, Ревизионната книга, Касовата книга и кръглия печат на Младежкия
червен кръст), учебни помагала и пособия (пергели, теглилки, разглобяем кубически дециметър, карти по история и география, картини, подковообразни
магнити, термометри, хидравлична преса, скачени съдове, ебонитна пръчка,
компас, електрическа апаратура, лупи, стъкленици и колби, химически препарати за опити, лакмусова хартия и др.), учителска литература („Васил Левски“, „Христо Ботев“, „Хайдушки копнежи“, „Писма от затвора“, разказите
на Йордан Йовков, Теоретична педагогика и др), детска литература („Мълчалив герой“, „Бащата“, „Отец Паисий“, „Софроний Врачански“, „В северните
страни“ и др.). Според констативния акт задигнатите пособия са 128 на обща
стойност 88 000 лв.35
За установяване на нанесените щети на гражданите и на институциите
в общините (в града и селата) са учредени комисии за проверка и оценка на
задигнатото имущество и земеделска продукция. Често се получава, че след
постъпване на писмено заявление (жалба) потърпевшите, вместо да получат
полагащото им се обезщетение, са „разобличени“ от комисиите, че са подали
неверни данни в декларациите за нанесените щети36. Не са редки случаите, когато откраднатото имущество е определено за маловажно или незначително37:
например неколкократно отправените жалби на семейство Шукри и Нехизе
Али да се опростят 13 000 лв. за вода, изразходвана от съветските войници в
градската баня, собственост на семейството38. Впоследствие банята е мобилизирана и натрупаната голяма сметка остава като разход на собствениците.
Изхранването на преминаващите червеноармейски части изцяло е за
сметка на селското население и на търговските предприятия. Организацията
за събирането на продуктите е възложена на стопанската комисия при Околийския комитет на ОФ. Персонално с тази дейност са натоварени Неделчо
Екзаров и Иван Бабаджанов. В представения от тях доклад за времето 9 септември – 30 ноември 1944 г. подробно са отразени начинът на събирането на
храните и разходваните парични средства39.
Пак там, л. 32.
Пак там, л. 36–38.
35
ДА-Силистра, ф. 249, оп. 1, а.е. 9, л. 23.
36
Свободна Добруджа, I, № 5, 19 октомври 1944 (Svobodna Dobrudzha, I, № 5,
19 oktomvri 1944).
37
Там.
38
ДА-Силистра, ф. 249, оп. 1, а.е. 6, л. 38, л. 125, л. 130.
39
ИМ-Силистра, ф. ННИ, инв. № 587.
33
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Месото се набавя чрез реквизиране на животни от селските общини:
2229 овце с общо тегло 59 тона, струващо 2 949 950 лв.; 179 телета с общо
тегло 30 383 т за 2 066 044 лв.; 53 малачета – общо 9 т – 574 272 лв.; 46 крави
и волове – общо 11 т – 571 200 лв., и 8 биволи – общо 2 т – 92 100 лв.
Хлябът се доставя от 17 хлебопроизводители: Георги Йорданов Георгиев – 876 кг, Марчо Иванов Марчев – 2773 кг, Димо Николов Тодоров – 13 454
кг, Димчо Георгиев Тасев – 3675 кг, Марчо Иванов Марчев – 2913 кг, Никола
Тодоров Галов – 6262 кг, Ецо Спасов Богданов – 2062 кг, Цони Иванов Марчев – 2927 кг, Михаил Тодоров Галов – 5237 кг, Димитър С. Еленски – 2093 кг,
Астро Велев Янчев – 5849 кг, Васил Николов Трайков – 1025 кг, Ганчо Жейнов
Нейчев – 1534 кг, Хорес Бедрос Гебчиян – 1984 кг, Ариф Ахмед Пазаров – 1382
кг, Константин Иванов Димов – 5942 кг, и Стефан Дончев Бенев – 2851 кг.
Яйцата се осигуряват от доставчика Анастас П. Ангелов. За сметка на
комитета е предал на различните армейски части 25 190 броя яйца на обща
стойност 185 242 лв.
Брашното доставя кооперативна централа „Напред“ – Силистра. Срещу
редовни актове, издадени от армейските части, са предадени следните количества брашно: бяло брашно – 37 тона за 1 640 205 лв.; типово брашно – 110 т –
1 822 680 лв., и царевична ярма – 76,6 т – 1 018 115 лв. Кооперацията снабдява
с брашно и хлебарите. Общо комитетът трябва да заплати на кооперацията за
доставеното брашно и ярма 4 813 702 лв.
Зарзаватът се закупува от Отечественофронтовския комитет от силистренските градинари: от Дяко П. Петков за 179 282 лв., от Георги Терзиев за
23 108 лв., от Съботин Върбанов Съботинов за 206 399 лв., и др.
Съгласно писмо на представителството на дирекция „Храноизнос“
нейни агенти са предали по сметки срещу временни разписки от армейските
части: варива и фуражи за 2 440 870 лв., сол за 76 360 лв., дърва за 5040 лв.,
сено – за 1 729 600 лв., кашкавалено масло за 7500 лв. и консерви за 6 943 706
лв. (от работилницата на Димо Николов).
Цената на съветската окупация за България е огромна. Общата сума
възлиза на 133 280 719 447 лв. В нея влизат над 63,2 млрд. лв. разходи на
страната при участието ѝ във войната срещу Германия; 30 млрд. лв. разходи
по изпълнение на примирието; определените косвени щети в размер на над 27
млрд. лв.; разходи за обезщетения, пенсии и еднократни помощи – 10,9 млн.
лв. В конвертируема валута може да се говори за сума от 300 млн. тогавашни
долара40. За да се добие представа за колосалните разходи по издръжката на
Вачков, Д., М. Иванов. Българският външен дълг 1944 – 1989. Банкрутът на комунистическата икономика. София, 2008, с. 24 (Vachkov, D., M. Ivanov.
Balgarskiyat vanshen dalg 1944 – 1989. Bankrutat na komunisticheskata ikonomika.
Sofiya, 2008, s. 24); Ангелов, В. Третата национална катастрофа. Съветската окупация в България (1944 – 1947). София, 2005, с. 24, 28 (Angelov, V. Tretata natsionalna
katastrofa. Savetskata okupatsiya v Balgariya (1944 – 1947). Sofiya, 2005, s. 24, 28).
40
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съветската армия „освободителка“, ще посочим, че целият национален доход
на България през 1945 г. е 141,8 млрд. лв., а окупационните разходи надхвърлят три пъти приходната му част от 43 млрд.лв.
Сключеният т. нар. Заем на свободата на стойност 24 млрд. лв., който
по своята същност е вътрешен облигационен заем между българското правителство и целокупното население, гарантиран от БНБ, има за предназначение издръжката на окупационните червеноармейски подразделения у нас.
Той предизвиква общодържавна криза и тотално обедняване на населението.
Една от причините за паричната криза, обхванала Силистренска околия, посочена от директора на Силистренския клон на БЗКБ Стефан Бошнаков, е издръжката на червеноармейските части. През 1944 – 1945 г. клонът на
банката отпуска 617 заема на обща стойност 12 103 000 лв. за възстановяване
на добитъка и колите на стопаните, реквизирани от съветското командване41.
Изхранването на преминаващите и окупационните червеноармейски
части изцяло е за сметка на селските стопани и търговските фирми (последните са членове на Популярна банка „Силистра“ – б. а.). Само за около три
месеца издръжката им струва на силистренци 17 289 560 лв.42
Големите разходи, свързани с преминаването и пребиваването на червеноармейски подразделения, допълват причините, довели до изпадането на
Силистренска община във финансов колапс и обявяването на Силистренска
околия за бедстваща (1947). На този социален фон Околийският комитет на
ОФ се захваща с „неотложна“ задача – построяването на паметник на Червената армия в града43. Необходимите пари трябва да се осигурят отново от
тези, които са задължени да я издържат през годините 1944 – 1945 г.

Свободна Добруджа, ІІ, № 13, 10 февруари 1945 (Svobodna Dobrudzha, ІІ, №
13, 10 fevruari 1945); Пак там, № 14, 17 февруари 1945 (Ibidem, № 14, 17 fevruari 1945).
42
ИМ-Силистра, ф. ННИ, инв. № 587.
43
ДА-Силистра, ф. 249, оп. 1, а.е. 2, л. 58–92; Там, ф. 2Б, оп. 1, а.е. 24, л. 93;
Там, ф. 547, оп. 1, а.е. 1, л. 72.
41
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ЩА – Щаб на армията
BCA (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi) – Архив на министър-председателя
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събрание на Турция

410

СПИСЪК НА АВТОРИТЕ
LIST OF THE AUTHORS
Артьом Багдасарян, доцент д-р, ФКУ «Национальный центр управления в
кризисных ситуациях», МЧС России – Москва
Ася Атанасова, доцент д-р, Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски“
Бисер Георгиев, професор д.и.н., Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Васил Параскевов, доцент д-р, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Данаил Петров, гл. асистент д-р, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Димитър Саздов, професор д.и.н., Университет за национално и световно
стопанство – София
Димо Георгиев, докторант, Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски“
Драгомир Георгиев, д-р, Исторически музей – Провадия
Женя Жекова, доцент д-р, Регионален исторически музей – Шумен
Ирина Димитрова, Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство
– Трявна
Константин Константинов, доцент д-р, Шуменски университет „Епископ
Константин Преславски“
Кръстьо Йорданов, асистент д-р, Българска академия на науките, Институт
за исторически изследвания – София
Милена Георгиева, д-р, Регионален исторически музей – Шумен
Наталия Симеонова, д-р, Регионален исторически музей – Силистра
Николай Илчев, докторант, Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски“

Списък на авторите

411

Петър Кърджилов, д-р, Българска академия на науките, Институт за изследване на изкуствата – София
Радослав Мишев, професор д.и.н., Великотърновски университет „Св. Св.
Кирил и Методий“
Росица Ангелова, професор д-р, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Румен Ваташки, професор д.теол.н., Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Румен Липчев, доцент д-р, Силистра
Румен Манов, докторант, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Стефан Минков, доцент д-р, Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски“
Симеон Кулиш, докторант, Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски“
Станислава Цанева, докторант, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Тодор Стаматов, д-р, Дулово
Христо Милков, доцент д-р, Българска академия на науките, Институт за
исторически изследвания – София
Христо Трендафилов, професор д.ф.н., Шуменски университет „Епископ
Константин Преславски“
Ямен Дубаз, докторант, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

ИСТОРИКИИ
ТОМ 11
•

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
проф. д.и.н. Иван Йорданов – главен редактор
проф. д-р Росица Ангелова – редактор
доц. д-р Константин Константинов – редактор и съставител
гл.ас. д-р Камен Андонов – редактор и съставител
доц. д-р Красимир Кръстев – редактор и съставител
Рецензенти:
проф. д-р Николай Проданов
доц. д.и.н Дмитрий Миколенко
доц. д-р Григорий Шкундин
доц. д-р Елена Кравченко
доц д-р Тодор Тодоров
д-р Оливър Шулц
Коректор: Цветанка Начева

•
Формат 70x100/16
Печатни коли 25,75

•
FABER – (062) 600 650
В. Търново 5000, ул. „Гара Велико Търново“ 1
www.faber-bg.com

