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„КОНСТИТУЦИЯ, ГАРАНТИРАНА ОТ ЦЯЛА
ЕВРОПА“: ОТНОВО ЗА ОРГАНИЧЕСКИЯ УСТАВ
НА ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ
Вера Бонева
„CONSTITUTION, GUARANTEED BY WHOLE
EUROPE“: AGAIN ABOUT ORGANIC STATUTE
OF EASTERN RUMELIA
Vera Boneva
The main storyline of the current narrative moves around the circumstances on the
creation and entry into force of the Organic Statute of Eastern Rumelia (1878-1879). This
constitutional act has acted relatively briefly (1879-1885). However, it is the basis of a
well-established statehood. For this reason, the article highlights five productive (in my
opinion) features of the Eastern Rumelia constitutional act – the way of its creation, precisely prescribed public bodies, the balance between executive and representative power,
the circumstantial treatment of civil and social matters, the broad real autonomy of the
province. Presented features are grounds for not neglecting the constitutional history of
Eastern Rumelia.
Key words: Organic Statute of Eastern Rumelia, constitution, history of Bulgaria,
modernization, Eastern question.

В бр. 85 от втората годишнина на вестник „Марица“ (25 май 1879 г.1)
е публикувана редакционна статия, описваща церемонията по официалното
прокламиране на Органическия устав и оповестяването на назначението на
първия главен управител на Източна Румелия – Александър Богориди. НаДатите в текста, отнасящи се до събития само с български адрес, са дадени по
т.нар. Стар стил, т.е. по Юлианския календар, който по време на описваните събития е официално действащ в Княжество България, Източна Румелия и в Османската
империя. Международните събития са обозначени с двойни дати – по Юлианския и
по Григорианския календар. Вестник „Марица“ е първият следосвобожденски общобългарски вестник, излизал в Пловдив в продължение на над седем години и задал
висок стандарт на националната ни журналистика. // Марица. [Вестник]. Издава Хр.
Г. Данов. Г. I-VIII. Пловдив, 1878 – 1885. (Maritsa. [Vestnik]. Izdava Hr. G. Danov. G.
I-VIII. Plovdiv, 1878 – 1885.)
1

12

Вера Бонева

ред с възторжените слова за удовлетворението на българското население на
областта от дадените от администрацията на новия управител знаци за респект пред тежненията им за национален суверенитет, изрично е отбелязано
и очакването, че новият устройствен документ на областта – Органическият
устав, ще създаде предпоставки за спокоен живот и просперитет на местните общности. Подчертавайки факта, че въпросният документ е разработен от
високопрофесионални експерти, авторът на статията заключава: „Ние не се
съмняваме, че добрите намерения на европейската комисия щат спомогнат на
българското население в мирното му развитие под сянката на автономното си
правителство да оплоди правата, които му дарява конституцията, гарантирана
от цяла Европа. Мирът и благоденствието на многострадалната ни област из
тоя път следува да се гонят с надежда за по-цветущо бъдеще.“ В случая е очевидно, че отвъд оптимистичната реторика на цитираните две изречения стои
ясното внушение, че устройственият документ на Източна Румелия има характер на конституция, която не само е създадена на основа на съчетаване на
работещи държавни модели в основните европейски страни, но и всяка нейна
евентуална промяна подлежи на съгласуване с всички страни, акуширали бавното и трудно раждане на неголямата, но по положението и по потенциала си
административна област Източна Румелия.
Връщам се към темата за Органическия устав на Източна Румелия,
водена не толкова от носталгия по ранните си историописни занимания2, колкото от убеждението, че визираният акт стои леко встрани от основните интерпретативни магистрали, по които се осъществява осмислянето на българската
конституционна традиция. „Действал е само шест години и три месеца“ – казват скептиците. Приемам това съображение като мотивирано основание да не
Тук имам предвид заниманията си с публичната фигура на Гаврил Кръстевич,
вследствие на които се роди и първата ми дисертация „Гаврил Кръстевич в Българското
възраждане“ (София, 1995). Макар и като допълваща част към това проучване, преди
две десетилетия подготвих някои материали и за източнорумелийския етап от биографията на дееца. Частичните и периодични взирания в кратката история на Източна Румелия винаги са ме зареждали с позитивна нагласа по отношение административноуправленския потенциал на България и българите. Който очевидно зависи не само от
подготвеността на гражданите и на чиновниците, а и от добре устроените институции.
Вж. Бонева, В. Гаврил Кръстевич и Българският 6 септември. (Размисли за това как
Съединението разпъна един турски паша на кръста на неговото българство). // Съединението на България от 1885 година и националнообединителната програма на българите. Пловдив, Исторически музей, 1995, 116–122 (Boneva, V. Gavril Krastevich i Balgarskiyat 6 septemvri. (Razmisli za tova kak Saedinenieto razpana edin turski pasha na krasta na
negovoto balgarstvo. // Saedinenieto na Bаlgaria ot 1885 godina i natsionalnoobedinitelnata
programa na balgarite. Plovdiv, Istoricheski muzey, 1995, 116–122); Бонева, В. Българското съединение в съвременната музейна мрежа. // Съединението на България от 1885 г.
130 години по-късно. Регионален исторически музей – Пловдив, 2015, 139–152 (Boneva, V. Balgarskoto saedinenie v savremennata muzeyna mrezha. // Saedinenieto na Bаlgaria
ot 1885 g. 130 godini po-kasno. Regionalen istoricheski muzey – Plovdiv, 2015, 139–152].
2
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се фиксираме силно върху Органическия устав. Въпреки това смятам, че е
уместно да откроим конструктивните функционалности на източнорумелийската държавност, които – по мое мнение – би трябвало да бъдат мислени и в
плана на конституционната история, и в логиката на обстоятелствата, подготвили акта на Съединението от 6 септември 1885 г.3 Изтъкнатите обстоятелства задават и модела на говорене по темата, който избрах с оглед смисловата
ос на настоящия форум. Спирам се на пет основни особености на Органическия устав и на действащия върху негова основа държавен модел4, които по
мое мнение са сред ключовите фактори за относително стабилното развитие
на обществено-политическия живот в Източна Румелия. Естествено избуяващите (изречени и премълчани) аналогии с Търновската конституция и с Княжество България са фонов елемент на настоящия анализ, а не негов основен
патос, тъй като нямам за цел да правя паралел между двете български държавни формирования, създадени от Берлинския договор (1/13 юли 1878 г.), а
да осъществя необемен конституционно-исторически разрез на публичното
битие на Източна Румелия в периода на краткото ѝ съществувание.
Първата специфика на Органическия устав произтича от начина на неговото създаване. Според чл. 18 на Берлинския договор конституционният документ на автономната провинция е съставен от „европейска комисия“, която
би трябвало „да изработи устройството на Източна Румелия“ в споразумение
с Високата порта. Отвъд визираната рамка е препоръчано да се спазват вилаетските закони и „предложенията, направени в осмото заседание на конференцията в Цариград“. Очевидна е в случая волята на договорилите се страни за
максимален международен консенсус при устрояването на автономната провинция, както и ползването на част от работещите идеи, лансирани в хода на
непостигналата реформаторските и умиротворителните си цели Цариградска
дипломатическа конференция (11/23 декември 1877 – 8/20 януари 1878)5.
Съединението на Княжество България с Източна Румелия 1885 г. Каталог
на документи. Пловдив: Дирекция „Окръжен държавен архив“, 1985 (Saedinenieto na
Knyazhestvo Bаlgaria s Iztochna Rumelia 1885 g. Katalog na dokumenti. Plovdiv: Direktsia “Okrazhen darzhaven arhiv”, 1985); Стателова, Е., А. Пантев. Съединението
на Княжество България с Източна Румелия. Издателство „Народна просвета“, 1985.
(Statelova, E., A. Pantev. Saedinenieto na Knyazhestvo Bаlgaria s Iztochna Rumelia. Izdatelstvo “Narodna prosveta”, 1985).
4
Тук под държавен модел имам предвид не само начина, по който е предписана държавността в действащата законова рамка, а и начина, по който изпълнява (или
не изпълнява) основните си функции. Манолова, М. Русия и конституционното
устройство на Източна Румелия. София: Издателство на Българската академия на
науките, 1976 (Manolova, M. Rusia i konstitutsionnoto ustroystvo na Iztochna Rumelia.
Sofiya: Izdatelstvo na Balgarskata akademia na naukite, 1976).
5
Вж. повече по този въпрос в: Косев, К., С. Дойнов. Освобождението 1877 –
1878. София: Академично издателство „Марин Дринов“, 2003 (Kosev, K., S. Doynov.
Osvobozhdenieto 1877 – 1878. Sofiya: Akademichno izdatelstvo “Marin Drinov”, 2003).
3
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Конструираната в определения срок европейска комисия6 подхожда изключително отговорно към своята задача. След дебат е отхвърлен предложеният от турските членове текст от 36 параграфа, извлечени от действащото
вилаетско законодателство. Като основа на работата ѝ е приет принципът всеки един от комисарите да разработи една или две части от бъдещата конституция. Така 15-те глави на Органическия устав се оказват колективен труд в найхубавия смисъл на словосъчетанието. Разбира се, всеки един текст се приема
след обсъждане и редактиране до момента, до който се постигне консенсус
върху формулировките. Този принцип на работа при едно експертно тяло,
включващо 11 членове, е повече от продуктивен; още повече, че съставът на
комисията е формиран при спазване на правилото за висока компетентност
и държавнически опит на всеки един от натоварените с тежката мисия дипломати и/или политици. Допълнителен тласък на работата дават 5-те точки,
разработени от австро-унгарските делегати, които в началото на работата на
комисията с консенсус са приети за основа на бъдещия Органически устав7.
В историческата книжнина се е утвърдило становището, че в европейската комисия за изработване на Органическия устав е създаден баланс между различните (о)позиции. Успешно е приложен принципът на максимално
вграждане в новия устройствен документ на добрите административни и управленски практики, присъщи на различните държави, към които принадлежи
всеки един от комисарите. Реализирано е и фактическо напасване с легалната
рамка на модернизираното през предходните четири десетилетия османско
законодателство. Не са пренебрегнати част от постиженията на българите
и другите немюсюлмански общности по отношение на местното самоуправление, училищното дело, конфесионални права и регламенти. Четейки днес
текста на Органическия устав в логиката на трите споменати модела – европейския, османския и локалния, не можем да не се съгласим с тезата, че
разполагаме с един преобладаващо модерен конституционен акт, задаващ за
основните сфери на обществения живот ясно разписани модерни норми.
Втората особеност на Органическия устав, която прави впечатление
и на пръв поглед, е неговата детайлност и обстоятелственост. На 14 април
Съставът на комисията е следният: Великобритания – сър Хенри Дръмънд
Уолф и лорд Донъгмър, Османска империя – Асим паша и Абро ефенди, Русия –
Александър Шепелев и Алексей Церетелев, Австро-Унгария – барон Бенеамин Калай, Франция – Максимилиян дьо Ринг и Гюстав дьо Кутли, Италия – Ш. Верони,
Германия – А. Брауншвайг. Комисията действа в периода септември 1878 – септември
1879 г., като е базирана първоначално в Цариград, а след това в Пловдив. Вж. Бобчев,
С. Източна Румелия: Исторически поглед, устройство, законодателство и правосъдие. София: Печатница „Художник“, 1924 (Bobchev, S. Iztochna Rumelia: Istoricheski
pogled, ustroystvo, zakonodatelstvo i pravosadie. Sofiуa: Pechatnitsa “Hudozhnik”, 1924).
7
Маджаров, М. Източна Румелия (Исторически преглед). Пловдив: „Балкански
културен форум“, 2015, 92–94 (Madzharov, M. Iztochna Rumelia (Istoricheski pregled).
Plovdiv: “Balkanski kulturen forum”, 2015, 92–94).
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1879 г. европейските комисари се подписват под обемен текст, включващ 15
глави, 495 члена и прилежащи към тях 13 притурки от временни правилници, които подлежат на доработка от администрацията и Областното събрание.
Целият този корпус от нормативни документи е разположен върху 294 стр.
(формат А5) в първото издание на български език, подготвено и разпространено от книжарницата на Христо Г. Данов в Пловдив8. Тук трябва да внесем
уточнение, че този като цяло нетипичен обем на конституционен акт се отнася
до административна област с ограничена автономия и с оглед на това в него
не са третирани въпросите за защита на териториалната цялост и тематиката,
обвързана с международните отношения.
Изпълнявайки стриктно задължението си да разработят основите на
конституционното устройство на новата провинция, комисарите подхождат
максимално формално при дефиниране не само на правилата на публичния
живот, но и на функциите на всяка една институция – главния управител и
директорите, Областното събрание и Постоянния комитет, окръжните управители и окръжните съвети, околийските началници и кметовете, градските и
селските съвети, финансовите служби, съда, милицията и жандармерията. Относително подробно са разписани и йерархическите връзки между отделните
структурни звена на администрацията и местната власт. Ясно са обозначени
правомощията на колегиалните тела и едноличните органи. Посочени са сферите от обществения живот, в които действа всеки един орган. Изброени са
необходимите закони и подзаконови актове, чрез които предстои по-детайлната регламентация на публичния сектор. Еднозначно са отграничени зоните,
в които действа правото на сюзерена – външната политика и дипломацията,
приходите от мита, пощи, железници, телеграфи, фарове, назначаването на
главния управител и потвърждаването на законите, изработени от Областното събрание. Като особено продуктивен би могъл да се оцени подходът на
комисарите по отношение описването на изборните процедури и разработването на временни правилници на работа на градските съвети, за управление
на местните финанси, за ведомствата на окръжните управители и окръжните
комисии, за структурирането на милицията и жандармерията. Макар и извлечени основно от организационната култура на други нации (французи, италианци, австрийци, унгарци, германци, руснаци), тези правила създават обща
рамка всред едно разпаднало се от сътресенията на войната, преселенията
и временните граждански власти общество. Положителен е и фактът, че европейската комисия полага усилия да подпомогне местната администрация
в Източна Румелия да задвижи държавната машина. Знайно е, че комисарите изпълняват деликатни мисии по вграждане на първия главен управител в
скептичното към феса и към турското знаме българско мнозинство в Пловдив.
Органический устав на Източна Румелия. Издава Книжарницата на Христо Г.
Данов. Пловдив, 1879 (Organicheskiy ustav na Iztochna Rumelia. Izdava Knizharnitsata
na Hristo G. Danov. Plovdiv, 1879).
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И се оттеглят едва след учредяването на румелийския парламент – Областното събрание. В това малко изтъквано от съвременници и изследователи обстоятелство по мое мнение се крие и една от предпоставките за относителната
устойчивост на източнорумелийския държавен механизъм9.
Третата специфика на Органическия устав, върху която бих искала да
насочим вниманието си, е моделът на конструиране на централните структури на властта – изпълнителна (представена от главния управител и директорите), законодателна (представена от Областното събрание и Постоянния
комитет) и съдебна (представена от кметовете, околийските и окръжните
съдилища и от върховния съд в Пловдив). Спазвайки стриктно заложената
от Берлинския договор норма по отношение статута на главния управител,
„бащите учредители“ на Източна Румелия му вменяват основните тежести на
изпълнителната власт – назначаване на ключовите администратори и съдии,
законодателна инициатива с точно описан обхват, комуникацията със сюзерена, командването на милицията, обявяването на военно положение, внасянето на отчет за годишния бюджет и проектобюджет за следващата финансова
година в Областното събрание и др. Властта на главния управител е ограничена от Органическия устав и от останалите закони на провинцията, както и
от законите на Османската империя, които не противоречат на Органическия
устав (чл. 11).
Областното събрание също има широки правомощия в рамките на парламентарната традиция. Прието е да се смята, че моделът на конструирането
му е относително консервативен, тъй като от общия състав – 56 народни представители, 10 са назначени от главния управител, а 10 влизат по право. Избирателните права са предоставени само на мъжете над 21 години (да избират) и
над 25 години (да бъдат избирани). Налични са имуществени и образователни
ограничения по отношение на избирателите и избираемите. Независимо от
това, Областното събрание на Източна Румелия се оказва една добре работеща структура, изпълняваща почти без сътресения основните конституционни
функции на парламента – законодателство, утвърждаване на бюджета, контрол на изпълнителната власт, включително и иницииране на процедура за
отстраняване на главния управител.
Една от най-продуктивните институции, създадена от Органическия устав, е Постоянният комитет на Областното събрание, който се състои от
10 титулярни и 3-ма резервни членове и изпълнява частично функциите на
народното представителство в периода между сесиите на Събранието, които
са относително непродължителни – до два месеца годишно10. Извън подготовката на сесиите и издаването на публично-административни актове, които
Областен сборник на закони в Източна Румелия. Г. I-IV. Пловдив: Печатница
„Янко Ковачев“, 1881 – 1885 (Oblasten sbornik na zakoni v Iztochna Rumelia. G. I-IV.
Plovdiv: Pechatnitsa “Yanko Kovachev”, 1881 – 1885).
10
Тази материя е третирана в четвърта глава на Органическия устав.
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редовната сесия на Събранието може да потвърди или отхвърли, Постоянният
комитет е натоварен и с ред други общо формулирани функции, които в практически план се разширяват твърде много11. „Най-голямата и най-полезната
дейност на Постоянния комитет – пише Михаил Маджаров – се състоеше в
това, че той еднолично упражняваше контрол върху управлението на страната. Под негов надзор беше подложен и генерал губернаторът, и стражарят в
най-затънтената околия. За всяка неправда еднакво и гражданинът, и чиновникът можеха да се отнесат до Постоянния комитет и да искат поправка на
стореното зло. Като изключим чисто съдебните дела, по които Постоянният
комитет странеше, цялата друга дейност на правителството минаваше пряко
или косвено под строгия надзор на Комитета. Явеше ли се някое недоразумение с генерал губернатора, избираше се делегация от Комитета, която влизаше в устни споразумения с него и чрез компромиси бързо се уреждаше. С
директорите рядко се водеше борба, тъй като те отстъпваха пред решенията
на Комитета.12“
Както личи от думите на един от най-влиятелните членове на първия
Постоянен комитет на Областното събрание, тази специфична институция
се оказва ключов фактор в централното управление на областта. Тя успешно
изпълнява не само посредническата си функция между изпълнителната и законодателната власт, но успява да спечели и доверието на гражданите, които
я разпознават като гарант на сигурността, легитимността и спокойствието в
публичния сектор. Знайно е също, че именно Постоянният комитет е факторът за сближение между Княжество България и Източна Румелия след прекратяване Режима на пълномощията на княз Александър I Български.
Труден и не във всеки момент възможен е балансът между законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Това е валидно както за монархическите, така и за републиканските режими. В Източна Румелия този баланс
се оказва относително постижим – както поради посочените обстоятелства,
така и поради добрата организация на съдебната система. В последната са
обособени административна, гражданска и наказателна колегия. Осъществява се тристепенно производство. „Съдиите се назначават от главния управител на областта и са до живот, освен ако се случи да ги свалят или преместят
по някоя присъда. Временните съдии [съдебните заседатели] се избират от
населението и са избираеми до безкрайност.“ (Чл. 255 на Органическия устав). Описаната рамка, както и фактът, че при определени казуси селските
кметове и ръководителите на религиозните общини също изпълняват съдебни
функции, предпоставят възможности за добра функционалност на съдебната
Назърска, Ж. Административно-териториално деление и погранични
проблеми в Източна Румелия (1879 – 1885). // Исторически преглед, г. LLI, 1994/1995,
кн. 5, 74–93 (Nazarska, Zh. Administrativno-teritorialno delenie i pogranichni problemi v
Iztochna Rumelia (1879 – 1885). // Istoricheski pregled, g. LLI, 1994/1995, kn. 5, 74–93).
12
Маджаров, М. Източна Румелия, с. 251 (Madzharov, М. Iztochna Rumelia, s. 251).
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система в Източна Румелия, която обаче в практически план се оказва доста
тежка и тромава13.
Така или иначе, трите основни власти в областта се оказват в равновесно положение в повечето от управленските и политическите ситуации, разгърнали се в кратката източнорумелийска история. По тази именно причина
обществото функционира без особени сътресения, стопанският живот се възстановява сравнително бързо, а образованието и културата покълват леко в
плодородната почва на отвореното за нови идеи и ценности общество14. Споменатите процеси са видими не само в столицата Пловдив, но и в някои от
областните градове, например Стара Загора15. Без да изпадам в спекулативни
умувания, тук бих искала само да добавя, че по мое мнение едно от обясненията за постигнатия баланс между властите в Източна Румелия е ограниченият суверенитет на областта, изразен в мандатността на главния управител,
поставен в косвена зависимост от султанската администрация и от Великите
сили. С оглед на това идеализацията на източнорумелйския режим в логиката
на дългите периоди на националната ни история е неуместна, но в контекста
на издирването на ефективни модели на държавно функциониране през XIX
век връщането към романтичната епоха „Когато Пловдив беше столица“ (Маньо Стоянов) не е празно интелектуално занятие16.
Последното твърдение е валидно с особена тежест при идентифицирането на четвъртата особеност на източнорумелийския режим, произтичаща
от съдържанието и приложението на Органическия устав – третирането на
гражданските, социалните и стопанските въпроси. Едва ли някой ще оспори
факта, че глава втора на Устава, третираща правата на гражданите, е един
прецизен и изчерпателен конституционен текст, предписващ опазването на
всички основни лични свободи, възприети като фундамент на модерните общества. Останалите части на устройствения документ съдържат предписания за участие в колективните органи за управление на областта, гаранции
Съединението на Княжество България с Източна Румелия 1885 г. (Saedinenieto na Knyazhestvo Bаlgaria s Iztochna Rumelia 1885 g.).
14
Негенцов, Х., И. Ванев. Образованието в Източна Румелия 1879 – 1885.
София: Издателство на Българската академия на науките, 1959 (Negentsov, H., I.
Vanev. Obrazovanieto v Iztochna Rumelia 1879 – 1885. Sofiуa: Izdatelstvo na Balgarskata akademia na naukite, 1959); Стателова, Е. Културен живот в Източна Румелия
(1879 – 1885). // Известия на Института за българска история. Т. 29. София: БАН,
1986, 5–61 (Statelova, Е. Kulturen zhivot v Iztochna Rumelia (1879 – 1885). // Izvestia na
Instituta za balgarska istoriуa. T. 29. Sofia: BAN, 1986, 5–61).
15
Илиев, А. Старозагорски окръг в народоикономическо отношение. Стара
Загора, 1885 (Iliev, А. Starozagorski okrag v narodoikonomichesko otnoshenie. Stara Zagora, 1885).
16
Стоянов, М. Когато Пловдив беше столица. София: Издателство на Отечествения фронт, 1974 (Stoyanov, М. Kogato Plovdiv beshe stolitsa. Sofiуa: Izdatelstvo na
Otechestveniуa front, 1974).
13
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за свободата на вероизповеданията и правила за работа на администрацията
при съблюдаване на нормата, че в Източна Румелия официалните езици са
три – български, гръцки и турски. Изрично е прокламиран принципът на публичност на заседанията на органите на представителната и съдебната власт.
Ясно са оповестени изискванията и правилата за заемане на различните административни служби17.
Обособяването на самостоятелни части, посветени на народното просвещение и на управлението на поземлената собственост, придава оперативност и социална ефективност на устройствения документ. Така, формираният
през епохата на Възраждането култ към образованието намира своята правна
рамка, която, впрочем, в Органическия устав е кодифицирана на принципа
на приемствеността с постиженията на предходните десетилетия. Другият
важен въпрос – за владеенето на земята, е считан в предимно аграрното румелийско общество за жизнено важен. Към момента на прокламирането на
устройствения документ на областта този въпрос е болезнено свързан и с очакванията на християните за узаконяване на масови смени на собствеността
на многобройни поземлени парцели, осъществени в хода на Руско-турската
война от 1877/78 г. Препоръката за създаване на поземлен кадастър, както и
урегулирането на сложния казус с вакъфските имоти, също задават определена посока в развитието на областта, отчитаща интересите на стопански активните и коректни към хазната други стопански субекти. Подобна роля изиграват и правилниците, отнасящи се до управлението на финансите, земеделието, търговията и обществените сгради, разработени от европейската комисия
и предоставени на румелийската администрация ведно с прокламирането
на Органическия устав. Погледнати от позициите на новата администрация
на Източна Румелия, визираните правилници са не само полезно градиво за
устрояване на публичното битие на областта, но и конструктивна основа за
детайлизиране на правните норми и процедури в хода на всекидневната управленска дейност18.
Петата особеност на конституционния режим в Източна Румелия,
която привлече вниманието ми с дискретната си продуктивност, се отнася до
видимите и невидимите граници на суверенитета, очертани в текста и подтекста на Органическия устав. Знайно е, че суверенитетът на едно държавно
формирование е функционално обвързан с определени външни (не)зависимости, но той несъмнено е продукт и на вътрешната съгласуваност и кохе-

Стателова, Е. Източна Румелия 1879 – 1885: Икономика, политика, култура.
София: Издателство на Отечествения фронт, 1983 (Statelova, Е. Iztochna Rumelia 1879 –
1885: Ikonomika, politika, kultura. Sofiуa: Izdatelstvo na Otechestveniуa front, 1983).
18
Боянов, С. Институции и архиви в Източна Румелия (1879 – 1885). София:
Издателство „Иврай“, 2016 (Boyanov, S. Institutsii i arhivi v Iztochna Rumelia (1879 –
1885). Sofia: Izdatelstvo „Ivray“, 2016).
17
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рентност, присъщи на конкретното общество19. Както и на публичния консенсус по ключови теми. В случая с Източна Румелия подобна съгласуваност
в българската общност се получава по отношение принудата на Александър
Богориди да смени феса с калпак, тоест да се отграничи символно от властовия атрибут на мюсюлманската върхушка. Със същото упорство българите не
допускат поставянето на турски гарнизони по границата с Княжество България – въпреки постановленията на Берлинския договор.
Голяма част от текстовете на Органическия устав влизат в пряка колизия с преписания директно от Берлинския договор чл. 1, според който „Източна Румелия е област, поставена под пряката политическа и военна власт на
султана при условията на административна автономия“. Извън назначаването
на главния управител, което се съгласува с Великите сили, султанът по право
утвърждава законите, приети от Областното събрание. Тази на практика неприложена клауза е почти неглижирана от постановката, че ако даден закон
в продължение на два месеца не се потвърди от султана, той директно влиза
в сила. Митническите служби, пощите, телеграфът, фаровете и железниците
също са включени в обхвата на султанската власт, но на практика румелийската администрация ги приобщава към своята автономна структура, отделяйки
само доходите, подлежащи на внасяне в хазната. Съдебната система произнася
присъдите си в името на султана, но съдиите са назначени от главния управител. Подчертано суверенно действат румелийските милиция и жандармерия.
Фактът, че войската се рекрутира от местното население и има отбранителни
функции по отношение само на автономната област, е повече от показателен
за постъпателното оформяне на всички основни елементи на модерната държавност – изпълнителна власт, парламент, съдебна власт, войска и полиция,
местна администрация и фискални структури, образователни учреждения20.
Макар и неизчерпателно, очертаните по-горе щрихи демонстрират еднозначно, че суверенитетът на Източна Румелия е много по-широк във фактически план, отколкото във формално-конституционен. Но, както всички добре
знаем, конституцията е рамка, която не би трябвало да ограничава просперитета на обществото, а да го стимулира към добруване на гражданите и техните
общности. Разбира се, понякога конституциите се шегуват със самите себе си
и такъв елемент битува и в Органическия устав. Създаден, за да уреди статута
на малка автономна провинция в една от най-централизираните и трудно реформиращи се монархии, този конституционен акт донася на поданиците на
главния управител толкова много права и граждански свободи, че просветени
съвременници не се притесняват да квалифицират Източна Румелия като реProkhovnik, R. Sovereignty: History and Theory. Imprint Academic Philosophy
Documentation Centre, 2008.
20
Съединението 1885. Сборник от документи 1878 – 1886. София: Издателство „Наука и изкуство“, 1985 (Saedinenieto 1885. Sbornik ot dokumenti 1878 – 1886.
Sofiуa: Izdatelstvo “Nauka i izkustvo”, 1985).
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публика21. В споменатата квалификация, разбира се, има голяма доза метафоричност, но тя идва, за да ни напомни, че твърдите подходи при типологизирането на държавните форми и публичноадминистративните формати винаги
са заредени с известна доза условност. И когато се питаме как да прекарваме
границите между различните държавноуправленски модели, не във всички
случаи е необходимо да се връщаме чак до Аристотеловата „Полития“. Индикаторите и маркерите са налични и в националната ни история. А много
от тях са вградени и в законовата плът на най-кратко действалата българска
конституция – Органическия устав на Източна Румелия.

Стоянов, М. Когато Пловдив беше столица (Stoyanov, М. Kogato Plovdiv
beshe stolitsa).
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ГРАДЪТ КАТО ПРЕДПОСТАВКА
ЗА РЕВОЛЮЦИЯ
Ася Атанасова
THE CITY AS A PREREQUISITE FOR REVOLUTION
Asya Atanasova
In the beginning of XX century Russia saw the outbreak of three revolutions. Some
view them as a whole cycle of revolutions, other people think of them as separate events,
some do not even see them as revolutions but only as riots, court and coup d’états… No
matter what they were, the result was one – Russia was never the same; something new
started on her territory which didn’t lead to a consensus… However, the three revolutions
have something in common – they all originated from the capital and urbanization and the
working class were some of the reasons for them. The capital was also the place where the
processes that would lead to overthrowing the political system, imposed in 1917, started.

В началото на XX век Русия продължава да е един от бастионите на
абсолютната монархия. Все още, като по чудо, огромната империя продължава да избягва революционните сътресения, покосили Европа, но довели до
нейната еволюция.
И все пак Русия се развива, въпреки нежеланието на самодържавието и
всичките му усилия да не допусне промените. Русия влиза в новото хилядолетие късно, неподготвена, обременена с много проблеми и отново догонваща
Европа. Това си бреме тя носи още от Петър Велики, който иска да европеизира Русия, но и да запази същността ѝ. И сякаш предначертава целия ѝ път…
Ще приемем капитализма, но ще го трансформираме по своему, работниците
и буржоазията ще носят нашите специфики, парламентарната ни монархия
ще е различна от вашата, политическите ни партии, революциите ни… всичко, дори и демокрацията – тя ще е суверенна демокрация, както я нарича Владимир Путин, за да я разграничи от европейската.
Петър I приема християнското летоброене, както сполучливо отбелязва
Тамара Стоилова – така Русия символично влиза в Европа1, но пак не точно…,
Стоилова, Т. Третият Рим. Мирните решения на руската имперска политика
в Югоизточна Европа през XVIII век. София, 2001 (Stoilova, T. Tretiyat Rim. Mirnite
resheniya na ruskata imperska politika v Yugoiztochna Evropa prez XVIII vek. Sofiya, 2001).
1
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и с този акт е показано различието на страната, като не е въведен Григорианският календар, а Юлианският.
За Русия е по-важно да е самобитна, различна, немодерна, не в крак
с времето. Всички разбират (мнозина не искат да го кажат гласно), че за да
просперира държавата, трябва да върви ведно с Европа, да следва нейните
достижения и ценности, но да има как да го направи, без да се разбере това,
без да се каже, че тя следва Европа. И оттук идва объркването.
Самюъл Хънтигтън смята, че Русия е раздвоена държава още от времето на Петър I, дали е част от западната цивилизация, или е ядро на съвсем
различна евразийска православна цивилизация. Той посочва очевидното, ако
Петър модернизира страната, въвежда много европейски достижения (нужно
е да отбележим, че това става най-вече в армията и флота), същевременно усилва азиатските черти на Русия, като усъвършенства деспотизма и елиминира
всякакъв потенциален източник на социален или политически плурализъм2.
Политическите лидери могат да правят история, но не могат да избягат от историята. Те създават раздвоени държави, но не създават западни
общества. Те заразяват страните си с културна шизофрения, която се превръща в тяхна постоянна и определяща характеристика3.
Всичко, което влиза от Европа, е русифицирано, дори и християнството.
Марксизмът също се преиначава, той така се омесва с руските революционни традиции, че става нещо коренно различно. Това води и до различията
във всичко, което води след себе си тази иначе западна идеология: политическите партии, които произлизат от него; електората, който ще ги последва;
целите и методите на тяхното осъществяване; пролетарската революция…
всичко. Последиците са известни и никак не с положителен заряд.
Въпреки че си остава предимно селска страна, в началото на XX в. в
Русия има и добре развити градове, като това са най-вече столицата Санкт
Петербург и Москва. Неслучайно и трите руски революции тръгват от столицата, от най-проспериращия град в страната. Това е свързано с развитието на
промишлеността, която дължи своя скок на трима министри на финансите от
края на XIX и началото на XX в. – Николай Бунге, Иван Вишнеградски (сочен
като един от главните виновници за глада от 1891/1892 г.) и Сергей Вите, хора
проумели, че Русия не може да остане застинала във времето.
Н. Бунге стига до извода, че за решаване на най-важния въпрос в Русия – социалния, трябва да се подобри състоянието на работниците, а не те да
се третират като крепостни селяни. Нещо, което капиталът на Запад не само
осъзнава, но и започва да прилага на практика. Така теорията на Маркс, че
пролетарската революция ще избухне в най-развитата европейска държава,
Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите. София, 2002, с. 198
(Hantington, S. Sblasukat na tsivilizatsiite. Sofiya, 2002, s. 198).
3
Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите, с. 219 (Hantington, S.
Sblasukat na tsivilizatsiite, s. 219).
2
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започва да се пропуква. „Капиталистическата обвивка“ се оказва доста еластична4.
На Запад, макар и нецялостен, компромис е намерен, работниците получават привилегии и законодателство, което тушира желанието им за революция. Те получават и правото на глас, нещо, което ги изравнява в политическите им права с техните работодатели. Диференциацията сред работниците, появата на работнически съюзи, социалдемократически партии, които
да защитават и представляват работниците, всичко това води до еволюция
на работниците, не до революция. По този начин вечно гладната, бедна и готова за бунт тълпа се превръща в съзнателна, организирана социална сила5.
И пак особеностите на руската държава ще доведат до непримиримите
отношения между двете съсловия на капитализма, които в нея не се осланят
на свободния пазар, а на държавното покровителство. Руските предприемачи,
поради държавното устройство на страната, не успяват да избягат от манталитета на помешчика, те са свикнали да мачкат крепостните селяни, набързо
приели формата на работници, а не да търсят компромис с тях.
Работническият въпрос се превръща в един от най-важните за царското
правителство, но то не успява да го проумее и действа както е действало със
селяните с векове. Недоволството на работниците превръща големите градове
на страната в центрове на стачки и барикади, прераснали постепенно в една
перманентна революционна ситуация, която не спира до края на 1917 г., а после логично преминава и в ситуация на гражданска война.
Към 1900-ата година градското население е близо 13%, урбанизацията
расте с необратими темпове. Точно градското население е в основата и на
трите руски революции от XX век. В много райони на страната не достига
земя и селяните масово се насочват към градовете, но повечето от тях трудно
намират работа, ако намерят, тя е нископлатена и непостоянна, масата работници са нискоквалифицирани – всичко това е една от причините за тяхната
радикализация.
Това население е най-активно и политически събудило се. Тогава според Збигнев Бжежински е кулминацията на феномена „масово политическо
съзнание“, когато огромни човешки маси стават податливи на политически
възвания и активно се ангажират с политически цели. Дотогава масите,
особено селячеството, са били безразлични към политиката. Това съзнание
се появява в Европа в края на XVIII в. Импулс на масовото политическо съзнание дават три неща, характерни за XX век: разширяване на грамотността;
индустриалната революция и урбанизацията6.
Бицилли, П. Основы социализма. – Исторически преглед, № 1-2, 2008, с.
280–285 (Bitsilli, P. Osnovay sotsializma. – Istoricheski pregled, № 1-2, 2008, s. 280–285).
5
Бицилли, П. Основы социализма, с. 285 (Bitsilli, P. Osnovay sotsializma, s. 285).
6
Бжежински, Зб. Извън контрол. София, 1994, с. 31–32 (Bzhezhinski, Zb.
Izvan kontrol. Sofiya, 1994, s. 31–32).
4
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Масовото политическо съзнание Бжежински обвързва с метамитовете, които също са характерни за този век. Съзнателният политически живот
започва да гравитира към гигантски трансцендентални фикции, които са в
състояние да намерят широка подкрепа сред все по-грамотните маси, които политически се мобилизират по-лесно. Това е съблазнителна амалгама
от религиозен импулс да се търси спасение, националистична себеидентификация като по-висш от другите утопични социални доктрини, съкратени
до равнището на популистки лозунги. Разрешавайки бягство от неудовлетворителната реалност посредством ангажиране с имагинерна реалност,
която трябва да бъде постигната, метамитът служи да възбуди и да канализира масовите страсти… 7.
XX век познава не един метамит, всеки водещ след себе си милиони
жертви.
ХХ век е абсурден, всичко се развива: науката, технологиите, стандартът на живот скача и в същото време това е векът на масовите убийства8, на
опитите цели народи да бъдат заличени от Земята. Както казва Пьотр Бицилли – човекът става все по-нещастен. За Бжежински ХХ век преживява безпрецедентни научни революции тъкмо в областите, които са от най-пряко
значение за физическите аспекти на човешкото съществуване… и в същото
време той се превръща в най-кървавия и омразен за човечеството век… За нещастие този прогрес не намира еквивалент на морално равнище… Шокиращ
е контрастът между научния потенциал за по-добро бъдеще и отприщеното човешко зло… никога дотогава човешкото унищожаване не е преследвано
с подобна систематичност в името на арогантно ирационални цели9.
Алберт Камю пише през ХХ век, че живеем във времето на предумисъла и на съвършеното убийство, имаме преобръщане на ценностите… може
дори убийците да се превърнат в съдии. Убийството може да стане разумно,
или оправдано от някаква теория. Но лагерите от роби под знамето на свободата, кланетата, оправдани с любовта към човечеството или стремежа към
свръхчовечност, в известен смисъл объркват преценката10.
Грамотността е едно от условията за съществуване на масовото политическо съзнание, благодарение на нея започва широкото разпространяване
на политическите идеи. Колкото и парадоксално да звучи, тази грамотност е
свързана с опростяването на тези идеи, тоест те се възприемат от масата на
доста ниско ниво. Представя се само желаната част от тях, тази, която служи
за мобилизация и вкарването в търсените рамки.
Бжежински, Зб. Извън контрол, с. 31 ((Bzhezhinski, Zb. Izvan kontrol, s. 31).
Бжежински нарича този век – векът на мегасмъртта. За преднамерените масови
убийства на ХХ век вж. Снайдър, Т. Кървави поля. Европа между Хитлер и Сталин.
София, 2010 (Snaydar, T. Karvavi polya. Evropa mezhdu Hitler i Stalin. Sofiya, 2010).
9
Бжежински, Зб. Извън контрол, с. 18–19 (Bzhezhinski, Zb. Izvan kontrol, s. 18–19).
10
Камю, А. Разбунтуваният човек. София, 1997, с. 7 (Kamyu, A. Razbuntuvaniyat
chovek. Sofiya, 1997, s. 7).
7
8
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Всички модерни диктатори са зависими от прости лозунги… Ленин е
имал невероятен усет за значимостта на простите представи и особено на
бойките лозунги, предназначени да разпалят омразата, разочарованията и
потиснатите емоции11.
Индустриализацията също се нуждае от поне минимална грамотност,
усложнението на машините го изисква. Същото е положението и във въвеждането на индустриално произведени оръжия. Армиите стават масови школи
за отстраняване на неграмотността12.
17% от работниците на Петроград са мобилизирани в армията. Една от
особеностите на работниците в столицата е тяхната висока грамотност, която
надвишава степента на грамотност в страната.
В Русия болшевиките намират своите последователи точно в армията и
пролетариата: войниците (както ги наричат – селяни в сиви шинели) и работниците, всички те бивши селяни. Работниците, които стават част от болшевишката партия, са по-нискоквалифицирани от тези, които предпочитат фракцията на меншевиките13. Ленин иска именно такива, които да могат да си обяснят
действителността с лозунг и да му повярват, не с нещо повече.
Урбанизацията е следващото условие за наличието на масово политическо съзнание. Масовото изселване на хора от селото към града води след
себе си редица промени в самия им начин на мислене и живот. Води и до
изкореняване на вече утвърдени ценности и образци на поведение. Създава
се една нова и неспокойна социална класа… Често пъти политически дезориентирана и податлива на прости политически възвания… И тъй като религията вече престава да бъде убедителна, в отворилия се пробив нахлува
политиката14.
В началото на XX век в Русия всичко това е налице. И най-вече бързото
изкореняване на утвърдени ценности. Освен скъсването със селото, руснаците само за няколко години преживяват поредица от катаклизми, които разтърсват не само държавата, но и докосват индивидуално всеки един човек от
огромната империя. Борис Пастернак в „Доктор Живаго“ пише: Революцията
избликна от само себе си, като дълго спиран дъх. Всеки живна и се прероди,
у всеки стават някакви промени и преломи. Може да се каже: всеки изживя
по две революции – едната своя, лична, другата обща…
Поредица от революции – кървави и опустошителни, падането на самодържавието, влизането в Първата световна война, гражданска война – милионите жертви, лишенията… Това е Русия и по този си път тя губи не един
Бжежински, Зб. Извън контрол, с. 33 (Bzhezhinski, Zb. Izvan kontrol, s. 33).
Бжежински, Зб. Извън контрол, с. 34 (Bzhezhinski, Zb. Izvan kontrol, s. 34).
13
Галили, З. Лидеры меньшевиков в русской революции. Москва, 1993, с. 33–34
(Galili, Z. Lideray menyshevikov v russkoy revolyutsii. Moskva, 1993, s. 33–34).
14
Бжежински, Зб. Извън контрол, с. 31–32 (Bzhezhinski, Zb. Izvan kontrol,
s. 31–32).
11
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стълб на своите устои. Първи падат самодържавието и религиозността, и двете с огромно значение за руския народ. Царят бе духовната спойка на народа… Народът не си представяше без цар нито държава, нито закон, нито
ред, нито подчинение на общото и цялото. Без цар за огромната маса на
руския народ Русия се разпадна и се превърна в купчина боклук… Или цар, или
пълна анархия…15.
Религиозността също е разклатена в руснаците, а те са един от силно религиозните православни народи. Но и религията си има своите специфики в
Русия. Те възприемат себе си за народ богоносец, народ месия. Това се дължи
на подчинението на църквата на държавата, на смесването на църковните с държавните дела, на превръщането на православието в държавна политика16.
Армията е другият стълб на държавата, разрушен по време на революциите. Временното правителство с прословутата си Наредба № 1 унищожава
царската войска, и то по време на война. Ако новите управници на Русия имат
добрите намерения да заменят старата имперска армия, която е пазила омразното самодържавие, с нова – демократична, остават дълбоко излъгани. Резултатът от тези им действия е раждането на нова работническо-селска армия,
готова да участва в създаването на метамита на болшевиките.
Генерал Деникин споделя: Войната носи нови реалности, важни са политиката, икономиката, няма място за религиозен екстаз17.
Взети заедно, грамотността, индустриализацията и урбанизацията
пораждат ново политическо съзнание, очакващо да бъде запълнено с правдоподобно и политически експлозивно съдържание18.
Въпросът е, че в Русия, като се имат предвид социалните катаклизми и
липсата на демократични и либерални традиции, които да създадат устойчива
политическа основа, това правдоподобно и политически експлозивно съдържание води до налагането на тоталитарен режим.
Променящата се икономическа картина води след себе си някои задължителни промени и в държавния строй на Русия, тези промени вече са засегнали социалната структура на обществото. И тук отново идва нежеланието
на императора към еволюция. Той не иска политически промени, не желае
въвеждането на адекватни демократични институции, които още повече да засилят и освободят икономическите възможности и мощ на страната. Николай
II иска всички тези промени да се ограничат в рамките на добре познатата за
Русия „революция отгоре“, която да избегне революцията отдолу и политичеБердяев, Н. Новото Средновековие. Т. 2. Философия на неравенството.
София, 2003, с. 23–24 (Berdyaev, N. Novoto Srednovekovie. T. 2. Filosofiya na
neravenstvoto. Sofiya, 2003, s. 23–24).
16
Вж. Стоилова, Т. Третият Рим (Stoilova, T. Tretiyat Rim).
17
Деникин, А. Очерки русской смуты. Крушение власти и армии. Февральсентябрь 1917. Т. 1. Минск, 2002, с. 5–7 (Denikin, A. Ocherki russkoy smuty. Krusheniye
vlasti i armii. Fevral’-sentyabr’ 1917. T. 1. Minsk, 2002, s. 5–7).
18
Бжежински, Зб. Извън контрол, с. 31–32 (Bzhezhinski, Zb. Izvan kontrol, s. 31–32).
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ските сътресения, които ще последват от нея. Ако има някакви реформи, те
трябва да са строго регламентирани и ръководени от царското правителство,
и по възможност да не пипат наложеното статукво.
Последният руски император никога не е бил привърженик на либералните реформи. През 1904 г. той казва: „При тази слаба култура на народа,
при нашите покрайнини, еврейския въпрос и т.н. само самодържавието може
да спаси Русия… Селянинът няма да разбере конституцията…“19. Този начин
на мислене е дълбоко вкоренен в привържениците на царизма, всяка една демократична промяна е неприсъща и чужда на руския народ и той няма да я
приеме, а и ще доведе до бунтове и анархия.
Но това не са оригинални мисли, които са запазени само за царя и неговите министри. Много хора в Русия смятат, че в държавата не би работила
успешно една демократична конституция, а само би довела до нейното разпадане. Ще дам пример с думи от Константин Леонтиев – Никаква пугачовщина не може да повреди Русия така, както една много мирна, много законна
демократична конституция… Либерализмът ще ни доведе до взрив, а така
наречената конституция ще бъде най-сигурният начин да се стигне до насилствен социалистически преврат, до настройване на бедните класи срещу
богатите, срещу земевладелците, срещу банкерите, може би за нова, ужасна пугачовщина…20. Тази констатация е направена не след, а преди навлизането на Русия в цикъла от революции, които в края на краищата наистина я
унищожават.
Работническото движение в градовете има изключително значение за
революциите в страната. Все още са налице много спорове и липсва единно
мнение, коя сила е водеща в тези съдбоносни събития за Русия. Но все повече
се налага мнението, че пролетариатът не е бил пионка в ръцете на социалистическата интелигенция, поне не чак толкова.
Тогава народът се пробужда от вековен сън, като в това му състояние
умело го поддържа самодържавието. На авансцената на политическия живот в началото на XX век, пробуждайки се към самостоятелност, към активност – народът разгръща борба за своето социално освобождение21.
Трубецкая, О. Из пережитого. Современные записки. Т. 14. Париж, 1934, с.
293. http://journals2.rhga.ru/upload/iblock/480/1)%203270.%20%D0%98%D0%B7%20
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%
B3%D0%BE.pdf (Trubetskaya, O. Iz perezhitogo. Sovremennaye zapiski. T. 14. Parizh,
1934, s. 293).
20
Бердяев, Н. Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной
мысли,
http://www.vehi.net/berdyaev/leontev/05.html (Berdyaev, N. Konstantin Leontyev.
Ocherk iz istorii russkoy religioznoy maysli).
21
Пушкарева, И. Была ли альтернатива у „Кровавого воскресенья“? –
Отечественная история, № 5, 2005, с. 23 (Pushkareva, I. Bayla li alyternativa u
„Krovavogo voskresenyya“? – Otechestvennaya istoriya, № 5, 2005, s. 23).
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Това пробуждане можем да проследим по градацията на стачното движение в началото на ХХ в. През 1895 г. имаме около 340 производствени
конфликта (стачки и вълнения) и политически стачки с участието на близо
80 хил. работници; 1900 г. – 655 стачки с участието на 100 хил. работници;
1901 г. – 910, със 176 хил. работници; 1902 г. – 694, със 147 хил.; 1903 г. –
2244, с 365 хил.; 1904 г. – 419 и 133 хил. За близо 10 години участие в стачното
движение взимат 68 губернии и области в Русия и повече от 1,5 млн. работници, практически от всички професии22. Паралелно с броженията в градовете
наблюдаваме засилване и на селските вълнения23.
През 1904 г. се наблюдава спад заради започването на Руско-японската
война, но веднага след нейния край стачките отново взимат заплашителни
размери. Въпреки загубата на войната, адекватна политика от държавата няма
нито по работническия въпрос, нито по някой друг.
Според Ирина Пушкарьова пред Николай II и неговото правителство
се отварят няколко възможности да спрат напрежението в страната, но не се
взимат никакви мерки. На 11 декември 1904 г. се подписва указът „Указания
за усъвършенстването на държавните правила“, но императорът не се съгласява да въведе изборно представителство, според него и правителството то е
„чуждо на руския народ“.
През 1905 г. в Русия има много промени, но те идват вече по революционен път, а не по еволюционен. Реформите са направени с огромно нежелание от страна на самодържавието, и то така, че да не заработят. Според Макс
Вебер в Русия е наложена една псевдоконституция и псевдодемокрация, официално се дават граждански свободи и Дума, но машината продължава да
работи, оказва се, че тази свобода е илюзия24.
Нищо не радикализира пролетариата така, както глупостта на царското правителство и отказът на петербургските капиталисти да удовлетворят исканията на работниците. Това изиграва дори по-голяма роля, отколкото болшевишката партия25. Не трябва да се забравя и фактът, че ОктомврийПушкарева, И. Была ли альтернатива, с. 17 (Pushkareva, I. Bayla li
alyternativa, s. 17).
23
Вж. Корелин, А. Нарастание общенационального кризиса накануне
революционного взрыва. – В: Первая революция в России. Москва, 2005, с. 77–
89 (Korelin, A. Narastanie obshtenatsionalynogo krizisa nakanune revolyutsionnogo
vzrayva. – V: Pervaya revolyutsiya v Rossii. Moskva, 2005, s. 77–89).
24
Вж. Вебер, М. О России. Москва, 2007, с. 61–62 (Veber, M. O Rossii. Moskva,
2007, s. 61–62).
25
Эбрэхэм, Р. Авангард пролетариата – миф и реальность. Р. Маккин. СанктПетербург в межреволюционный период: рабочие и революционеры. Июнь 1907 –
февраль 1917 г. – Отечественная история, № 3, 1992, с. 210 (Ebrehem, R. Avangard
proletariata – mif i realynosty. R. Makkin. Sankt-Peterburg v mezhrevolyutsionnayy period:
rabochie i revolyutsioneray. Iyuny 1907 – fevraly 1917 g. – Otechestvennaya istoriya, №
3, 1992, s. 210).
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ската революция, както и революцията през август 1991 г., са извършени в
столицата26.
Цялото това нежелание на самодържавието да се реформира по мирен
път се връща като бумеранг срещу него, и то с такава сила, че води до разпадането му. Изразител на тази сила е работническото движение, което е найсилно в столицата Петроград – сърцето на революцията. Подобно мащабно и
сложно събитие не може да бъде опростено и вкарано в някакви рамки, затова
и Давид Мандел казва, че революцията от 1917 г. е и войнишки метеж, и
селско въстание, и освободително движение за националните малцинства…,
и криза на върховете. Но основната движеща сила е работническата класа.
Поддържането на Октомври от работниците е основано на рационалното осмисляне на техните интереси в конкретната обстановка. Те виждат взимането
на властта от Съветите като единствената алтернатива пред контрареволюцията.
Основната теза, която поддържа Д. Мандел, е, че работниците са съзнателни, творчески субекти на революционния прогрес, негова главна движеща
сила27.
Интересен факт е, че колкото повече самодържавието абдикира от държавническото управление, толкова повече народът взима инициативата за
това в свои ръце. В този момент гражданското общество запълва вакуума,
оставен от властта28. Възникват всевъзможни организационни комитети
и асоциации, които ентусиазирано поемат нелеката задача да организират и
координират силите си, за да помогнат за справяне с тежкото военно положение. Червеният кръст поема отговорността за санитарното състояние на
страната. Няколко организации се наемат да централизират снабдяването на
армията – земски и градски съюзи, Общоруски земски съюз се грижи за болните и ранените войници. Представителите на търговците и крупните предприемачи, банкери създават военнопромишлен комитет, начело с Централен
военнопромишлен комитет в Петроград, който се превръща в един вид паралелно министерство, и иска да рационализира и систематизира производството, предназначено за армията29. В същото време хората масово организират
кооперативи за оказване на финансова помощ за фронта.
Подобно пробуждане сред народа имаме и по-рано – по време на големия глад от 1891/92 година. В един момент царското правителство не ус26

s. 211).

Эбрэхэм, Р. Авангард пролетариата, с. 211 (Ebrehem, R. Avangard proletariata,

Мандель, Д. Петроградские рабочие в революциях 1917 года. Москва, 2015,
с. 5–11 (Mandely, D. Petrogradskie rabochie v revolyutsiyah 1917 goda. Moskva, 2015,
s. 5–11).
28
Верт, Н. 1917. Россия в революции. Москва, 2003, с. 18 (Vert, N. 1917. Rossiya
v revolyutsii. Moskva, 2003, s. 18).
29
Верт, Н. 1917. Россия в революции, с. 18–19 (Vert, N. 1917. Rossiya v revolyutsii,
s. 18–19).
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пява да се справи с кризата (въпреки че то носи основната вина за нея) и
издава заповед, която призовава обществото да помогне на гладуващите. Така
самодържавието в своята безпомощност само тласка хората към обществена
активност, която бързо ще прерасне в политическа. Земствата са първите организации, които организират кухни, в една от многото такива помага княз
Лвов. Включват се и писатели като Чехов, Толстой и други.
Според Орландо Фиджис революциите в Русия водят началото си от
глада от 1891 г. и студентските вълнения, които започват през 1899 г. и почти
не свършват, а се вливат в революциите. Да не забравяме, че студентите също
са продукт на градската култура, както и работниците. Руското общество се
активизира и политизира от гладната криза, неговото социално съзнание е
оскърбено, а старата бюрократична система е дискредитирана30. Политическото пробуждане на обществото е част от по-широките социални промени,
лежащи в корена на революцията. От 1890-те години може да се датира появата на гражданско общество, на обществена сфера и етика, всички те в опозиция на царския режим… Гладната криза е повратен момент, когато руското
общество за първи път осъзнава политически себе си и своите сили, своите
задължения към „народа“ и потенциала си за самоуправление31.
След Февруари радикализацията идва от продължаващата война и от
забавянето на реформите от страна на Временното правителство. След месец
април на 1917 г. обтегнатите отношения между различните класи в руското
общество отново взимат превес. Това е един от най-големите провали на Временното правителство, че не успява да примири огромната ненавист между
отделните съсловия.
Към 1917 г. в руския пролетариат все още не е завършен процесът на
урбанизация, дори и в столицата. Връзката със селото е силна и към началото
на Първата световна война работническата класа се намира в преходен стадий между селското стопанство и промишлеността.
Всичко това е безспорен факт, както и цялостното изоставане на Русия
от Запада, но процесите на изграждане на гражданско общество, и то такова,
което е усетило силата си да влияе на политическите процеси в страната, също е
налице. Все повече се налага мнението, както беше посочено в началото, че поголяма част от работническата класа действа напълно съзнателно в хода на революциите и системно преследва своите икономически и политически интереси.
Русия може и да не става правова държава в последните десетилетия
на империята, но гражданското общество се развива до такава степен, коФиджис, Ор. Човешка трагедия. Руската революция 1891 – 1924. Велико
Търново, 2010, с. 201–203 (Fidzhis, Or. Choveshka tragediya. Ruskata revolyutsiya
1891 – 1924. Veliko Tarnovo, 2010, s. 201–203).
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Фиджис, Ор. Човешка трагедия, с. 204 (Fidzhis, Or. Choveshka tragediya,
s. 204).
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гато плурализмът е необратим без връщане към всепоглъщащото варварство32.
Тук, може би, по-важният и труден въпрос е: защо това общество позволява да попадне в зараждащото се ново варварство – болшевизма?
Между двете революции работниците поддържат меншевиките и есерите, които взимат властта в Съветите. Тези революционни организации за
първи път предоставят на работниците усещането, че са значими и че държавниците могат да ги чуват и да се съобразяват с тях. Те се явяват и тези
центрове, които могат да контролират либералите, буржоазията, въобще имуществените класи (работниците още помнят печалните последствия от 1905 –
1907 г.). Ако между февруари и април има привидно единство на обществото
в Русия, което все още е обхванато от еуфорията на царящата демокрация, то
след април бързо се връща антагонизмът между отделните съсловия.
Временното правителство не успява да примири обществото, най-важните съсловия – селяни, войници и работници, не намират в него орган на
управлението, което да ги защити от богатите и да им даде триединството на
революцията: Хляб, Земя, Мир. И едва ли някой е можел да го направи в тази
обстановка, и то толкова бързо, колкото са искали всички. Към октомври дори
се чувстват изолирани от събитията. Затова те се отдръпват от правителството
и заемат изчаквателна позиция по време на болшевишкия преврат, в който
участва най-активната част от работниците – болшевиките.
Интересен факт, който трябва да се спомене и който е обект на съвсем
друга тема, е, че активността на руското общество трае много малко време.
Това политическо пробуждане и желание за участието в обществения и политическия живот на страната бързо е притъпено от болшевиките. После политическата апатия и заслепеност взимат размерите на същите по времето на
абсолютната монархия, само причините за тях са различни. Тоест гражданско
самосъзнание и желание за участие в политическия живот на страната имаме
в периода на съществуване на Временното правителство, когато се наблюдават наченките на демокрация и плурализъм.
Но това не омаловажава политическото пробуждане в началото на века.
Това пробуждане има както външни, така и вътрешни стимули. То е нещо
хубаво и положително, събужда народа на огромната империя от вековен сън,
тласка го към нещо, което преди това е било немислимо – участието на хората
в политическия живот и изграждането на гражданско общество. Социалните
слоеве, които стават изразители на промените, са представители на градското
население – либерали, студенти, работници. Слоеве, откъснати от монотонното, необразовано, аполитично селячество.

Мандель, Д. Петроградские рабочие, с. 215 (Mandely, D. Petrogradskie
rabochie, s. 215).
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Някои от тях искат налагането на демократичен и правов ред в Русия,
други застават зад болшевиките, но всички те искат промяна и се борят за нея.
Независимо от последиците, една от най-големите заслуги на революцията е,
че събужда хората за активен политически живот. И този живот е немислим
без съществуването на градовете и духа на промяната, който носят те. През
1991 г. падането на комунизма в Русия, а и не само там, тръгна също от столицата.
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ГЕНЕРАЛ ПЬОТР ПЕТРОВИЧ КАЛИТИН В БЪЛГАРИЯ
1920 – 1922 г.
Ганка Рупчева
GENERAL PIOTR PIOTROVICH KALITIN IN BULGARIA
1920 – 1922
Ganka Rupcheva
The focus of the paper is the most recently published in Russia scientific articles
about General Piotr Petrovich Kalitin (1853-1927). The latter described both his personality and military carrier. Historical evidences, preserved in Bulgarian archives and libraries, are also used. The Bulgarian sources depict Gen. Kalitin’s life in our country as a
Russian emigrant from 1920 till 1922 as well as his close relations with outstanding figures
of Bulgarian political and cultural life in that period.

Генерал Пьотр Петрович Калитин (30 октомври 1853, Нарва, Смоленска
губерния – 6 юни 1927, Париж), пребиваващ в България като руски емигрант
в гр. Стара Загора през 1920 – 1922 г., е по-малък брат на героя от Руско-турската война 1877 – 1878 г. подполковник Павел Петрович Калитин, един от
спасителите на Самарското знаме на българските опълченци, смъртно ранен
в боя край Стара Загора на 19 юли 1877 г.1 Двамата братя Павел и Пьотр Калитини произхождат от древен дворянски род от времето на великите князе
преди Иван ІІІ. Баща им Пьотр Василевич Калитин е действителен статски
Калитин Павел Петрович (30.VІІІ.1846 – 19.VІІ.1877) е руски офицер, подполковник, герой от Руско-турската война 1877 – 1878 г., в резултат на която българският народ постига своето национално освобождение. Командир на Пешия конвой на
главнокомандващия княз Николай Николаевич, войска, в която се записват много български доброволци. След реорганизирането му в Българско опълчение – Калитин е командир на 3-а дружина, която влиза в състава на Предния отряд, командван от генерал
Йосиф В. Гурко, и участва в боя при Стара Загора срещу армията на Сюлейман паша.
Загива в защита на Самарското знаме, подарено от жителите на руския град Самара
като бойно знаме на Българското опълчение и връчено на Трета опълченска дружина,
която той командва в боя при Стара Загора.; Клушин, А. Старший брат Калитин Павел
Петрович (1846 – 1877). – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 64–72. (Klushin, A. Starshiy brat Kalitin Pavel Petrovich (1846 – 1877). – V:
Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 64–72.).
1
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чиновник, офицер в оставка, избиран неколкократно за член на дворянското
събрание в гр. Холм, Псковска губерния (сега Новгородска област), а майка
им Мария Павловна Арбузова е от фамилия на генерали и адмирали, известни
руски мореплаватели още от началото на ХІХ век.2
В по-старата и в съвременна руска военноисторическа и популярна литература генерал Пьотр Петрович Калитин е широко представен както със
своите трудове, така и с писаното за него.3 През последните години за него се
появиха множество биографични публикации в интернет, а в края на 2012 г., в
резултат на сериозна проучвателска дейност на неговия правнук Дмитрий Логунов, е публикуван сборникът „Калитины: страницы жизни“ от оригинални
ръкописни спомени на генерал Пьотр Петрович Калитин и неговото семейство – дъщеря му Наталия Краузе и внука му Николай Краузе. През 2014 г.
Дмитрий Логунов издава нов обемен сборник – „Генерал Калитин: страницы
жизни“, в основата на който са автобиографични ръкописи и печатни трудове на генерал П. П. Калитин, допълнен с исторически документи от руски и
чуждестранни архиви, спомени на съвременници и множество илюстрации.4
Тези издания на Дмитрий Логунов са един от основните източници на нашето изследване. Сведения за генерал Пьотр Петрович Калитин се намират и
в самостоятелни съвременни руски военноисторически изследвания и други
издания, някои от които са включени в сборника, издаден от Д. Ф. Логунов
през 2014 г.5
Калитин, П. П. Воспоминания боевого генерала. Семья. – В: Логунов, Д.
Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 11–14 (Kalitin, P. P.
Vospominaniya boevogo generala. Semyya. – V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay
zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 11–14.).
3
Клушев, А. А. Петр Петрович Калитин. Библиография; Петр Петрович Калитин о нем. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014,
с. 319–325 (Klushev, A. A. Petr Petrovich Kalitin. Bibliografiya; Petr Petrovich Kalitin o
nem. – V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 319–325.).
4
Логунов, Д. Калитины: страницы жизни. Авто Граф. Челябинск, 2012, 232
с.; Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, 336 с., с ил.
(Logunov, D. Kalitinay: stranitsay zhizni. Avto Graf. Chelyabinsk, 2012, 232 s.; Logunov,
D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, 336 s., s il.).
5
Басханов, М. Русские военные востоковеды со второй половины ХVІІІ в. до
1917 г. Библиографический словарь. Москва, 2005, с. 99; Граф, Г. К. На службе в
императорском доме России: 1917 – 1941. Воспоминания. Санкт Петербург, 2004, с.
134; Елисеев, Ф. И. Казаки на Кавказском фронте. 1914 – 1917: записки полковника Кубанского казачьего войска в тринадцати брошурах-тетрадях. Москва, 2001,
с. 285-286; Залесский, К. А. Кто был кто в Первой мировой войне. Москва, 2003,
с. 271-272; Лоскутов, Л. Тринадцатый караван. Записки о пустыне Кара-Кумы. Избранные произведения. Москва, 1959; Шулдяков, В. Дело под Ардаганом. Тобольск
и вся Сибирь. Вып. 14. Сибирское казачье войско, Тобольск, 2011, 427-440 и др. – В:
Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 222-225; Решетников, Л. Русский Лемнос. Москва, 2013, с. 11-20; Литвинов, П. П. Учреждение
2
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В българската историография личността на генерал Пьотр Петрович
Калитин като брат на подполковник Павел Калитин, както и пребиваването
му в България от септември 1920 г. до края на 1922 г., не е било предмет на
самостоятелно изследване. Сведенията за него са епизодични в по-общи изследвания, в някои от които той не е припознат като брат на подполковник
Павел Калитин, загинал като герой в боя при Стара Загора през освободителната за България Руско-турска война 1877 – 1878 г.6 Основен неоспорим
източник за пребиваването на генерал Калитин в България през 1920 – 1922 г.

царской „охранки“ в Русском Туркестане. – Вопросы истории, 2017, 2, 75-76, 85, 8889 (Bashanov, M. Russkie voennaye vostokoveday so vtoroy polovinay HVІІІ v. do 1917 g.
Bibliograficheskiy slovary. Moskva, 2005, s. 99; Graf, G. K. Na sluzhbe v imperatorskom
dome Rossii: 1917 – 1941. Vospominaniya. Sankt Peterburg, 2004, s. 134; Eliseev, F. I.
Kazaki na Kavkazskom fronte. 1914 – 1917: zapiski polkovnika Kubanskogo kazachyego
voyska v trinadtsati broshurah-tetradyah. Moskva, 2001, s. 285-286; Zalesskiy, K. A. Kto
bayl kto v Pervoy mirovoy voyne. Moskva, 2003, s. 271-272; Loskutov, L. Trinadtsatayy
karavan. Zapiski o pustayne Kara-Kumay. Izbrannaye proizvedeniya. Moskva, 1959;
Shuldyakov, V. Delo pod Ardaganom. Tobolysk i vsya Sibiry. Vayp. 14. Sibirskoe kazachye
voysko, Tobolysk, 2011, 427-440 i dr. – V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay
zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 222-225; Reshetnikov, L. Russkiy Lemnos. Moskva, 2013, s.
11-20; Litvinov, P. P. Uchrezhdenie tsarskoy „ohranki“ v Russkom Turkestane. – Voprosay
istorii, 2017, 2, 75-76, 85, 88-89.).
6
Чилингиров, Ст. Прослава на Ивана Вазова. Сборник за тържествата и чествуванията на народния ни поет по случай 50 год. от неговата книжовна дейност. София, 1921, с. 287–288 (Chilingirov, St. Proslava na Ivana Vazova. Sbornik za tarzhestvata
i chestvuvaniyata na narodniya ni poet po sluchay 50 god. ot negovata knizhovna deynost.
Sofiya, 1921, s. 287–288); Вазов, Г. В пустините на Средна Азия. Службата ми в Русия. Спомени на един офицер. София, 1993, с. 116–117 (Vasov, G. V pustinite na Sredna
Asiya. Sluzhbata mi v Rusiya. Spomeni na edin ofitser. Sofiya, 1993, s. 116–117); Спасов,
Л. Врангеловата армия в България 1919 – 1923. София, 1999, с. 178–179 (Spasov,
L. Vrangelovata armiya v Balgariya 1919 – 1923. Sofiya, 1999, s. 178–179); Герберов,
И., Н. Чанев. Съвременна българска енциклопедия, т. 2. Велико Търново, 2004, с.
511 (Gerberov, Iv., Neyko Chanev. Savremenna balgarska entsiklopediya, t. 2. Veliko
Tarnovo, 2004, s. 511); Илчева, Р. Корниловският полк в България (по повод 100-годишнината от основаването му). – В: България и Русия (ХVІІІ – ХХІ век) – пътища и
кръстопътища. София, 2017, с. 115–116 (Ilcheva, R. Kornilovskiyat polk v Balgariya
(po povod 100-godishninata ot osnovavaneto mu). – V: Balgariya i Rusiya (XVIII – XIX
vek) – patishta i krastopatishta. Sofiya, 2017, s. 115–116); Антонова-Тончева, Р. Руската емиграция в Старозагорско след Първата световна война. (Втора национална
конференция „Светът на българина през ХХ век“, 22 и 23 юни 2017 г., Димитровград.) – В: Светът на българина през ХХ век. София, 2018, с. 66 (Antonova-Toncheva,
R. Ruskata emigratsiya v Starozagorsko sled Parvata svetovna voyna. (Vtora natsionalna
konferentsiya “Svetat na balgarina prez XX vek”, 22 i 23 yuni 2017 g., Dimitrovgrad. – V:
Svetat na balgarina prez XX vek. Sofiya, 2018, s. 66).
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са намиращите се документи в ЦДА7, НБКМ,БИА8 и РИМ-Стара Загора9, а
също български и руски емигрантски вестници, издавани в България през изследвания период.10
Генерал Калитин в Руската армия
В Руската имперска армия генерал Пьотр Петрович Калитин служи 50
години, от които 47 г. в Туркестан, в Кавказ, в Далечния изток и Сибир, в различните родове войски – пехота, кавалерия и казашката войска.11 Прекарал
първите години в кадетския корпус в Нижни Новгород, без да го завърши12,
Пьотр Калитин започва 36-годишната си професионална военна кариера в
Туркестан на 19 февруари 1871 г., когато седемнадесетгодишен постъпва като
доброволец в 1-ви Туркестански стрелкови батальон, в който служат генералите М. Г Черняев, К. П. Кауфман, М. Д. Скобелев, А. Н. Куропаткин, А. В.
Каулбарс, а брат му Павел командва 2-ра рота в полка.13 След издържан изпит
ЦДА. Ф. 176К, оп. 4, а.е. 2734, 2740, 2741, 2743; Ф. 3К, оп. 11, а.е. 196; Ф.
108К, оп. 2, а.е. 1767 (TsDA. F. 176K, op. 4, a.e. 2734, 2740, 2741, 2743; F. 3K, op. 11,
a.e. 196; F. 108K, op. 2, a.e. 1767).
8
НБКМ, БИА. Ф. 272, а.е. 1716 (NBKM, BIA. F. 272, a.e. 1716).
9
РИМ-Стара Загора, 7Сз 8764, 7Сз 8765, 7Сз 8766 – архив на Михаил Сливков
(RIM-Stara Zagora, 7Sz 8764, 7Sz 8765, 7Sz 8766 – arhiv na Mihail Slivkov).
10
Донской осведомительный листок, № 140, 5 сентября 1922 год. (Donskoy osvedomitelynayy listok, № 140, 5 sentyabrya 1922 god.); Казачьи думы, № 61, 17 сентября
1922 и др. (Kazachyi dumay, № 61, 17 sentyabrya 1922 i dr.); Зора, Окръжен демократичен
вестник, Ст. Загора, бр. 457, 22 септ. 1920; бр. 458, 29 септ. 1920; бр. 459, 6 окт. 1920; бр.
462, 27 окт. 1920; бр. 465, 18 ноем. 1920; бр. 520, 12 дек. 1921 (Zora, Okruzhen demokratichen vestnik, St. Zagora, br. 457, 22 sept. 1920; br. 458, 29 sept. 1920; br. 459, 6 okt. 1920; br.
462, 27 оkt. 1920; br. 465, 18 noem. 1920; br. 520, 12 dek. 1920); Старозагорски Окръжен
вестник, бр. 25, 17 юни 1921 (Starozagorski Okruzhen vestnik, br. 25, 17 yuni 1921); Русия
днес, ХІV, № 39, 14-20 авг. 2011 (Rusiya dnes, XIV, № 39, 14 – 20 avg. 2011).
11
Калитин, П. П. История завоевания Хиви. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 62. (Kalitin, P. P. Istoriya zavoevaniya
Hivi. – V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 62.).
12
В Нижнегородския кадетски корпус Пьотр Калитин, заради неумишлено
убийство на свой съученик кадет, учи до 5. клас; Калитин, П. Воспоминания боевого
генерала. Кадет. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск,
2014, с. 15-26; Краснов, П. Н. На рубеже Китая. Париж, 1939, с. 36-38. Вж. Логунов, Д. Ф. Калитины: страницы жизни, с. 196 (Kalitin, P. Vospominaniya boevogo
generala. Kadet. – V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014,
s. 15-26; Krasnov, P. N. Na rubezhe Kitaya. Parizh, 1939, s. 36-38. Vzh. Logunov, D. F.
Kalitinay: stranitsay zhizni, s. 196).
13
Калитин, П. Воспоминания боевого генерала. Ташкент. 1-вый Туркестанский стрелковой батальон. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни.
Челябинск, 2014, с. 39, 40, 41, 43, 44, 47. (Kalitin, P. Vospominaniya boevogo generala.
Tashkent. 1-vayy Turkestanskiy strelkovoy batalyon. – V: Logunov, D. F. General Kalitin:
stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 39, 40, 41, 43, 44, 47.).
7
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при щаба на войските на Сърдарийската област той е произведен унтер-офицер (24 юни 1871) и е командирован в Оренбургското юнкерско училище (18
януари 1872 г.), от което е отчислен на 17 януари 1873 г. по собствено желание, за да участва заедно с брат си Павел и другите си двама братя в състава
на 1-ви Туркестански стрелкови батальон в Хивинския поход (13 март – 16
октомври 1873 г.). През юли 1873 г., когато Хива е превзета, Пьотр Калитин
е произведен портупей-юнкер, а когато Хивинското ханство е покорено14, за
участието си в Хивинския поход Пьотр Калитин е награден със знак за отличие Военен орден и войнишки сребърен медал с надпис „За участие в Хивинския поход 1873 г.“15 През август 1875 – септември 1876 г. прапоршчик
П. Калитин участва в състава на действащите експедиции за покоряването на
Кокандското ханство и за военно отличие през 1876 г. е произведен подпоручик, а през 1878 г. вече е поручик.16
Забележително е участието на Пьотр Калитин в състава на Туркестанския отряд във втората Ахал-Текинска експедиция (17 октомври 1880 – 14
март 1881)17, в Кавказко-Туркестанската войска под началството на ген. Скобелев и на А. Н. Куропаткин, командир на Туркестанската стрелкова бригада
(братовчед по майчина линия на Пьотр Калитин и военен министър на Русия
през 1898 – 1904) в големия преход по брега на Амударя и безводната пустиня

Калитин, П. Воспоминания боевого генерала, с. 40, 43, 44, 47; Хивинский
поход, с. 49, 53, 54; Исторические параллели по поводу войны в Марокко. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 75, 77, 79; РГВИА,
Архивная справка № 3399 от 28.10.10. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 301. (Kalitin, P. Vospominaniya boevogo generala, s.
40, 43, 44, 47; Hivinskiy pohod, s. 49, 53, 54; Istoricheskie paralleli po povodu voynay v
Marokko. – V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s.
75, 77, 79; RGVIA, Arhivnaya spravka № 3399 ot 28.10.10. – V: Logunov, D. F. General
Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 301.).
15
Калитин, П. Воспоминания боевого генерала. Хивинский поход. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 56; РГВИА. Архивная справка № 3366 от 28.10.10. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы
жизни. Челябинск, 2014, с. 306. (Kalitin, P. Vospominaniya boevogo generala. Hivinskiy
pohod. – V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 56;
RGVIA. Arhivnaya spravka № 3366 ot 28.10.10. – V: Logunov, D. F. General Kalitin:
stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 306.).
16
РГВИА. Архивная справка № 3366 от 28.10.10. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал
Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 301. (RGVIA. Arhivnaya spravka №
3366 ot 28.10.10. – V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk,
2014, s. 301.).
17
Калитин, П. Ахал-Текинская экспедиция. Март-ноябрь 1880. – В: Логунов,
Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 81–107. (Kalitin, P.
Ahal-Tekinskaya ekspeditsiya. Mart-noyabry 1880. – V: Logunov, D. F. General Kalitin:
stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 81–107.).
14
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Каракум към Ахал.18 Като ординарец на ген. Скобелев, още от 10 юни 1880 г.19
поручик Калитин участва при укрепването на лагера и в обсадата на текинската крепост Гьоктепе20, чиято цел е овладяването на Ахал-Текинския оазис
в Туркмения. При кръвопроливния успешен щурм, когато на 12 януари 1881 г.
крепостта е превзета, Калитин е контузен и е награден с орден „Св. Георги”
4-а степен.21 След щурма на крепостта Гьоктепе лично генерал Скобелев сваля своя орден от собствените си гърди, даден му от генерал К. П. Кауфман за
участието му в Хивинския поход през 1873 г., и го дарява на поручик Калитин.22 За отличие в Ахал-Текинската експедиция поручик Калитин е произведен щабскапитан (18 юли 1881 г.).23
След превземането на крепостта Гьоктепе, през февруари 1881 г. Куропаткин командирова поручик Калитин до Петро-Александровск24 с поръчение
Калитин, П. Ахал-Текинская экспедиция. Март-ноябрь 1880. – В: Логунов, Д.
Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 85, 92, 93, 99, 103, 105, 106.
(Kalitin, P. Ahal-Tekinskaya ekspeditsiya. Mart-noyabry 1880. – V: Logunov, D. F. General
Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 85, 92, 93, 99, 103, 105, 106); РГВИА. Архивная справка № 3366 от 28.20.10. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы
жизни. Челябинск, 2014, с. 301–302. (RGVIA. Arhivnaya spravka № 3366 ot 28.20.10. – V:
Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 301–302.).
19
РГВИА. Архивная справка № 3399 от 28.10.10. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал
Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 301. (RGVIA. Arhivnaya spravka № 3399
ot 28.10.10. – V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 301.).
20
Калитин, П. П. Взятие Геок-Тепе. Вечернее время, Париж. 1925: № 230, 232,
233, 235. 25.01.1925. – 31.01.1925 – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы
жизни. Челябинск, 2014, с. 108–146; Клушин, А. А. Петр Петрович Калитин. Библиография. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014,
с. 320. (Kalitin, P. P. Vzyatie Geok-Tepe. Vechernee vremya, Parizh. 1925: № 230, 232,
233, 235. 25.01.1925. – 31.01.1925 – V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni.
Chelyabinsk, 2014, s. 108–146; Klushin, A. A. Petr Petrovich Kalitin. Bibliografiya. – V:
Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 320.).
21
Калитин, П. П. Взятие Геок-Тепе, с. 108–113, 116, 121–122, 149. (Kalitin, P.
P. Vzyatie Geok-Tepe, s. 108–113, 116, 121–122, 149.).
22
Калитин, П. П. Взятие Геок-Тепе, с. 125, 135, 149. (Kalitin, P. P. Vzyatie
Geok-Tepe, s. 125, 135, 149.).
23
РГВИА. Архивная справка № 3399 от 28.10.10. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал
Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 302. (RGVIA. Arhivnaya spravka №
3399 ot 28.10.10. – V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk,
2014, s. 302.).
24
Калитин, П. Ахал-Текинская экспедиция. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 88. (Kalitin, P. Ahal-Tekinskaya ekspeditsiya. – V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 88.).
Петро-Александровск е създаден като укрепление от Кауфман през 1873 г. по време
на Хивинския поход в чест на руските императори – от Петър І до Александър ІІ,
започнали и завършили покоряването на Хивинското ханство. Това укрепление получава названието Амударийски отдел.
18
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да окаже помощ за придвижването на Туркестанския отряд по прекия път
през пясъците на Каракум до Хива и да уведоми за връщането на отряда през
пустинята. Поручик Калитин, съпровождан от водачи, преминава 800 версти (590 км) от Ахал-Текийския до Хивийския оазис и през много трудности
и лишения – глад, жажда и умора при 45 градуса, стига до Петро-Александровск, като успява пръв да предаде известие до началника на Амударийския
отдел за връщането на отряда.25 Поставена му била и задача да разчисти отдавна затрупаните кладенци по стария керванен път, изоставен от преди 50
години поради неговата маловодност през пустинята, и да обърне внимание
на кладенците с прясна вода, които могат лесно да бъдат отново изровени,
като установи разстоянията между тях.26 На поручик Калитин било дадено и
предписание да направи описание и географска карта на пътя през пустинята
Каракум от Гьоктепе до Хива и да провери сведенията на картата на Генщаба,
в която цялата територия между бреговете на Каспийско море и река Амударя
била отбелязана като „обширно бяло петно … без пътища, вода и жители“.27
През 1883 г. в Сборник на Имперското руско географско общество поручик
Калитин публикува свое описание на старото русло на Амударя до кладенците Шейх и пълно издание на Маршрутно описание на пътя между АхалТекинския и Хивинския оазис през 1881 г.28 За своето Маршрутно описание
Калитин, П. Взятие Геок-Тепе, с. 125; 148, 151. (Kalitin, P. Vzyatie GeokTepe, s. 125; 148, 151.).
26
Калитин, П. Взятие Геок-Тепе, с. 125, 126, 138, 145–146 (Kalitin, P. Vzyatie
Geok-Tepe, s. 125, 126, 138, 145–146).
27
Карта маршрута поручика Калитина между Ахал-Текинским и Хивинским
оазисами. – Известия Имперского Русского географического общества. Том ХVІІ.
Вып. 4. СПб., Приложения; 1887. Приложения, № 9. – В: Клушев, А. А. Петр Петрович Калитин. Библиография. Вж. Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни, с. 319–320; Лоскутов, М. Тринадцатый караван. Записки о пустыне Кара-Кумы. –
В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 149–150.
(Karta marshruta poruchika Kalitina mezhdu Ahal-Tekinskim i Hivinskim oazisami. – Izvestiya Imperskogo Russkogo geograficheskogo obshtestva. Tom HVІІ. Vayp. 4. SPb.,
Prilozheniya; 1887. Prilozheniya, № 9. – V: Klushev, A. A. Petr Petrovich Kalitin. Bibliografiya. Vzh. Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni, s. 319–320; Loskutov,
M. Trinadtsatayy karavan. Zapiski o pustayne Kara-Kumay. – V: Logunov, D. F. General
Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 149–150.).
28
Калитин, П. П. Описание старого русла Аму-Дарьи, пересекающеe дорогу у
колодцoв Шейха. (с 7 по 16 февр.); Маршрутное описание пути, исследованного 1-го
Туркестанского батальона поручиком Калитиным между Ахал-Текинским и Хивинским оазисами из кр. Куня-Геок-Тепе на кол. Кызил-Ча к кр. Эмукширу через колодцы:
Мамет-Дияр, Дербент, Шейх, Лайлы и Кызил-Ча- Куюсы 1881 года. – В: Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Секретно. Вып.
6. СПб., 1883), с. 132–153; 153–155. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы
жизни. Челябинск, 2014, с. 127–146, 147–148, 319–320. (Kalitin, P. P. Opisanie starogo
rusla Amu-Daryi, peresekayushtee dorogu u kolodtsov Sheyha. (s 7 po 16 fevr.); Marshrut25
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П. П. Калитин е награден с малък сребърен медал на Руското географско общество през същата 1881 г.29 А Лондонското кралско географско общество
през 1882 г. го превежда и издава в своето списание.30 Това описание носи
признание на ген. Калитин като пръв руски пътешественик, пресякъл пустинята Каракум от юг на север и сериозен изследовател, изтоковед, познавач на
Средния изток. И както по-късно ген. П. Н. Краснов пише, ген. Калитин бил
„човек, прекрасно говорещ на тюркските езици и знаещ до тънкости мюсюлманските обичаи“ на народите на Туркестан, непрекъснато попълвал своето
образование и „нямало такава книга на руски или френски език, написана за
Азия, за походите на Александър Македонски, Тамерлан, Бекович-Черкаски,
Кауфман и др., която Калитин да не е придобил в своята библиотека и не би
прочел“.31
След като през 1883 г. Калитин е произведен капитан32, на 5 май 1885 г.
е командирован на разпореждане във войските на Кавказкия военен окръг и
от 24 май 1885 г. е назначен за завеждащ Туркменската конна милиция33, която
от 1886 г. е Обща военна полиция, осъществяваща политически разузнавателни функции в Туркестанския край.34 За седем години, през които Калитин
я ръководи като началник, са постигнати добри резултати за създаването на
нейни подготвени кадри, знаещи руски език, както и за прерастването ѝ в Туркменски конен дивизион, на който той е създател и негов първи командир.35
noe opisanie puti, issledovannogo 1-go Turkestanskogo batalyona poruchikom Kalitinaym
mezhdu Ahal-Tekinskim i Hivinskim oazisami iz kr. Kunya-Geok-Tepe na kol. Kayzil-Cha k
kr. Emukshiru cherez kolodtsay: Mamet-Diyar, Derbent, Sheyh, Laylay i Kayzil-Cha- Kuyusay 1881 goda. – V: Sbornik geograficheskih, topograficheskih i statisticheskih materialov
po Azii. Sekretno. Vayp. 6. SPb., 1883), s. 132–153; 153–155. – V: Logunov, D. F. General
Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 127–146, 147–148, 319–320.).
29
Калитин, П. П. Маршрутное описание пути. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 129. (Kalitin, P. P. Marshrutnoe opisanie
puti. – V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 129.).
30
Lieutenant Kalitin’s Journey across the Turkoman Desert – Journal of the Royal
Geographical Society. London, 1882 – Vol. ІV.
31
Краснов, П. Н. На рубеже Китая. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин:
страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 197. (Krasnov, P. N. Na rubezhe Kitaya. – V:
Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 197.).
32
РГВИА. Архивная справка № 339 от 28.10.10. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 302. (RGVIA. Arhivnaya spravka № 339 ot
28.10.10. – V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 302.).
33
РГВИА. Архивная справка № 339 от 28.10.10, с. 302. (RGVIA. Arhivnaya
spravka № 339 ot 28.10.10, s. 302.).
34
Литвинов, П. П. Учреждение царской „охранки“ в Русском Туркестане. –
Вопросы истории, 2017, 2, 75-76; 88-89. (Litvinov, P. P. Uchrezhdenie tsarskoy „ohranki“
v Russkom Turkestane. – Voprosay istorii, 2017, 2, 75-76; 88-89.).
35
Переписка генерала Калитина с генералом Глазовым, 1886-1892. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 162, 172-173; Из
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В Ашхабад, където капитан Калитин се установява по това време, в руската армия служи и българинът капитан Георги Вазов, който след участието
си в детронацията на Александър І (1886 г.) емигрира в Русия, завършва Николаевската военноинженерна академия в Санкт Петербург през 1888 г., след
което 10 години служи като военен инженер в Средна Азия.36 На капитан Г.
Вазов командващият на войските на Каспийската военна област А. Н. Куропаткин възлага ръководството на всички обекти с важно военно значение в
Ашхабад.37 В спомените на ген. Г. Вазов намираме описание, свързано и с
личността на капитан П. П. Калитин като завеждащ Туркменската конна полиция. „Туркменската милиция – пише ген. Вазов – в областта се състоеше от
туркмени доброволци. Те бяха облечени в своя национален костюм, състоящ
се от червен халат, препасан със салях38, огромна овча шапка, сабя и пушка.
Милицията се командваше от Петър Петрович Калитин, тогава тънък висок
капитан, по-малък брат на известния на всички българи командир на 3-а Опълченска дружина – майор39 Калитин, геройски загинал при защита на знамето ѝ в боя при Стара Загора. Тази милиция играеше и ролята на жандармерия40
книги П. Н. Краснова. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 197; Клушев, А. А. Петр Петрович Калитин. Библиография. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 320. (Perepiska
generala Kalitina s generalom Glazovaym, 1886-1892. – V: Logunov, D. F. General
Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 162, 172-173; Iz knigi P. N. Krasnova. – V:
Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 197; Klushev, A.
A. Petr Petrovich Kalitin. Bibliografiya. – V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay
zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 320.).
36
Вазов, Г. В пустините на Средна Азия (Vazov, G. V pustinite na Sredna Aziya).
37
Митев, Т. Генерал Георги Вазов. София, 1983, с. 59 (Mitev, T. General Georgi
Vazov. Sofiya, 1983, s. 59).
38
Вазов, Г. В пустините на Средна Азия, с. 116. (Vazov, G. V pustinite na Sredna
Asiya, s. 116). Под линия авторът обяснява, че това е широк кожен пояс, в който се
затъква оръжието.
39
Павел Калитин е майор при командироването му на разпореждане на Генералния щаб като офицерски кадър за Опълченито като командир на 5-а дружина, а
в списъка на щаб- и оберофицерите, назначени от Главния щаб в полевия щаб на
действащата армия, той е подполковник. Вж. Българското опълчение. Том І. Септември 1876 – юли 1877. Под редакцията на полковник доцент М. Ив. Михов. Държавно военно издателство при МНО, 1956. Сборник документи под общата редакция
на ген.-лейтенант Щерю Атанасов. Док. № 10, ВИА, ф. І, д. 11, л. 135, 162, с. 30, 34;
Приложение към док. № 10. ВИА, ф. І, д. 10, л. 28. с. 36–37 (Balgarskoto opalchenie.
Tom I. Septemvri 1876 – yuli 1877. Pod redakciyata na polkovnik dotsent M. Iv. Mihov.
Darzhavno voenno izdatelstvo pri MNO, 1956. Sbornik dokumenti pod obshtata redaktsiya
na gen.-leytenant Shteryu Atanasov. Dok. № 10, VIA, f. I, d. 11, l. 135, 162, s. 30, 34;
Prilozhenie kam dok. № 10. VIA, f. I, d. 10, l. 28, s. 36–37).
40
Литвинов, П. П. Учреждение „царской „охранки“ в Русском Туркестане,
с. 88-89. (Litvinov, P. P. Uchrezhdenie „tsarskoy „ohranki“ v Russkom Turkestane, s. 88-
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при приставите – управители на окръзите. Капитан Калитин знаеше добре
туркменски език и създаде от туркменските доброволци отлична и предана
руска конница.“41 Този текст от спомените на ген. Г. Вазов свидетелства, че
като капитан той е познавал капитан Калитин и вероятно двамата отблизо са
общували, тъй като неслучайно в спомените си авторът излага конкретни факти за визията и професионалните задължения на капитан Калитин.
Като завеждащ Туркменската конна полиция през февруари 1888 г.
Пьотр Калитин е зачислен в армейската кавалерия и от 1 януари 1890 г. за отлична служба е произведен подполковник, оставайки на този пост до края на
1892 г. От декември 1892 г. до май 1899 г. подполковник Пьотр Калитин е командващ и командир на Туркменската коннорегулярна дивизия, а през 1895 г.
е зачислен в казашкото съсловие на Михайловска станица, Терска област.42
От 10 юни 1899 г. до 26.11. 1902 г. полковник П. П. Калитин е командир
на 1-ви Волгски конен полк в Терската казашка войска.43 Във връзка с честването през септември 1902 г. на 25-годишния юбилей от Освобождението
на България на 5 октомври 1902 г. полковник Пьотр Петрович Калитин като
командир на 1-ви Волгски конен полк от Терската казашка войска на Имперската руска армия е награден с българския народен орден „За военна заслуга“
ІІ степен – Голям офицерски кръст. В ЦДА е съхранен оригинален исторически документ – Лист (формуляр) на Канцеларията на българските ордени за
награждаването му с орден „Голям офицерски кръст „За военна заслуга“ II
степен, който полковник П. П. Калитин саморъчно е попълнил с датата на награждаването, името и военната си длъжност, местожителството на полка – гр.
Хотин, Бесарабска губерния.44 Награждаването на Пьотр Калитин с български
89.). Според автора понятието „военна полиция“ съществува като чисто армейска
полиция.
41
Вазов, Г. В пустините на Средна Азия. Службата ми в Русия. Спомени на
един офицер. София, 1919; 2-ро: 1938, с. 162–163; 1993, с. 116–117 (Vazov, G. V pustinite na Sredna Asiya. Sluzhbata mi v Rusiya. Spomeni na edin ofitser. Sofiya, 1919; 2-ro:
1938, s. 162–163; 1993, s. 116–117).
42
РГВИА. Архивная справка № 3399 от 28.10.10. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал
Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 302. (RGVIA. Arhivnaya spravka №
3399 ot 28.10.10. – V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk,
2014, s. 302.).
43
РГВИА. Архивная справка № 3399 от 28.10.10., с. 306 (RGVIA. Arhivnaya
spravka № 3399 ot 28.10.10, s. 306).
44
ЦДА. Ф. 3К, оп. 11, а.е. 196, л. 251; Канцелария на българските ордени. Списък на наградените лица с княжески български ордени от 1879 до септември 1908 г.
София, 1911, с. 388, 472 (TsDA. F. 3K, op. 11, a.e. 196, l. 251; Kantselariya na balgarskite
ordeni. Spisak na nagradenite litsa s knyazheski balgarski ordeni ot 1879 do septemvri
1908 g. Sofiya, 1911, s. 388, 472); РГВИА. Архивная справка № 3399 от 28.10.10. – В:
Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 307. (RGVIA.
Arhivnaya spravka № 3399 ot 28.10.10. – V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay
zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 307.). Според тази справка на РГВИА ген. Калитин е на-
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орден „За военна заслуга“ може да бъде обяснено и с факта, че самият той
е известен като щабскапитан Калитин 2-ри, през ноември-декември 1876 г.
е бил назначен заедно с брат си подп. Павел Калитин 1-ви като офицерски
кадър на Българското опълчение за командир на Първа рота на 5-а дружина
в полевия щаб на действащата армия. Но поради заболяване през февруари
1877 г. му е разрешен двумесечен отпуск и с писмо на генерал Н. Г. Столетов от 28 март 1877 г. е освободен като офицер, командирован към полевото
комендантско управление на комендантството на Българското опълчение от
работа.45
Непосредствено след награждаването му, на 26 ноември 1902 г. полк.
Калитин е произведен генерал-майор с назначение на разпореждане на началника на Главния щаб. От май 1903 г. до края на 1905 г. той е командир на
2-ра бригада на 2-ра казашка сводна дивизия в Терската казашка войска.46.
През 1906 – 1908 г. ген. Калитин последователно е началник на отделната
Усурийска конна бригада в Далечния изток и на отделната Забайкалска казашка бригада.47 През септември 1908 г. за отлична служба е произведен генерал-лейтенант и от септември 1909 г. до февруари 1915 г. е командващ на
Западно-сибирската казашка бригада, с която през Първата световна война
воюва на Кавказкия фронт.48 За овладяването на гр. Ардахан пред декември
1914 г. и за боеви отличия в края на 1914 – началото на 1915 г. ген. Калитин
е награден с орден „Св. Георги“, 3-та степен49 и на 4 февруари е назначен за
граден с два български ордена: „За военни заслуги“ офицерски кръст (1903) и „За
военни заслуги“ голям офицерски кръст (1904).“
45
Българско опълчение. Том І. Септември 1876 – юли 1877, с. 30, 34. Док. №
10 с Приложение, ВИА. Ф. І, д. 11, л. 135, 162; с. 37, л. 28; с. 51, 58. Док. 24 с Приложение, л. 31, 32; с. 89–90. Док. 67, 68, л. 8; с. 109, 110. Док. 87 с Приложение, д. 12,
л. 27, 28 (Balgarsko opalchenie. T. I. Septemvri 1876 – yuli 1877, s. 30, 34. Dok. № 10 s
Prilozhenie, VIA. F. I, d. 11, l. 135. 162; s. 37, l. 28; s. 51, 58. Dok. 24 s Prilozhenie, l. 31,
32; s. 89-90. Dok. 67, 68, l. 8; s. 109, 110. Dok. 87 s Prilozhenie, d. 12, l. 27, 28).
46
РГВИА. Архивная справка № 3399 от 28.10.10. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал
Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 306. (RGVIA. Arhivnaya spravka №
3399 ot 28.10.10. – V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk,
2014, s. 306.).
47
РГВИА. Архивная справка № 3399 от 28.10.10, с. 306. (RGVIA. Arhivnaya
spravka № 3399 ot 28.10.10, s. 306.).
48
Калитин, П. П. Первая мировая война (из мемуаров). – В: Логунов, Д. Ф.
Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 210–221; РГВИА. Архивная
справка № 3399 от 28.10.10. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни.
Челябинск, 2014, с. 306. (Kalitin, P. P. Pervaya mirovaya voyna (iz memuarov). – V:
Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 210–221; RGVIA.
Arhivnaya spravka № 3399 ot 28.10.10. – V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay
zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 306.).
49
Шулдяков, В. Дело под Ардаганом. Сибирские казаки на службе Отечеству. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 222–

Генерал Пьотр Петрович Калитин в България 1920 – 1922 г.

45

командир на 1-ви Кавказки корпус. На 22 март 1915 г. ген. Калитин е произведен генерал от кавалерията.50 За участието си в щурма на Ерзерум на 16
февруари 1916 г. той е награден със златна сабя, украсена с брилянти.51 Интересен епизод в мемоарите на ген. Калитин е описанието на участието му в
невероятния щурм при минус 20-25 градуса и ледени ветрове, когато корпусът, който той командва, при превземането на крепостта и града в тридневен
двубой губи 12 хиляди убити, ранени и замръзнали. „За щурма на Ерзерум
– пише в своите спомени генерал Пьотр Калитин – императорът ме награди
със златна сабя, украсена с брилянти. Това е висока почетна награда, която
имаха само главнокомандващият и някои от най-старшите генерали. Освен
това аз получих за тази операция още няколко висши ордена.“52 В публикуваната в книгата на Логунов Архивна справка № 3399 от 28.10.10. от РГВИА
е посочен и целият списък, включващ повече от 30 ордени и медали, от
които десет чуждестранни висши ордена, между които и два български, с
които ген. П. П. Калитин е бил награждаван.53 Като заслужил военен деец
на 12 март 1917 г. той е назначен за член на Александровския комитет на
ранените.54

231. (Shuldyakov, V. Delo pod Ardaganom. Sibirskie kazaki na sluzhbe Otechestvu. – V:
Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 222–231.).
50
Елисеев, Ф. И. Генерал от Кавалерии Петр Петрович Калитин. – В: Логунов,
Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 239–241; РГВИА. Архивная справка № 3399 от 28.10.10. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы
жизни. Челябинск, 2014, с. 306. (Eliseev, F. I. General ot Kavalerii Petr Petrovich Kalitin.
– V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 239–241;
RGVIA. Arhivnaya spravka № 3399 ot 28.10.10. – V: Logunov, D. F. General Kalitin:
stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 306.).
51
Калитин, П. Штурм девебоинских позициии Эрзерума. – В: Логунов, Д. Ф.
Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 232–238; Калитин, П. Город
Эрзерум. Его политическое прошлое и настоящее. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 241–248. (Kalitin, P. Shturm deveboinskih
pozitsiii Erzeruma. – V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk,
2014, s. 232–238; Kalitin, P. Gorod Erzerum. Ego politicheskoe proshloe i nastoyashtee. –
V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 241–248.).
52
Калитин, П. Город Эрзерум. Его политическое прошлое и настоящее. – В:
Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 247. (Kalitin,
P. Gorod Erzerum. Ego politicheskoe proshloe i nastoyashtee. – V: Logunov, D. F. General
Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 247.).
53
РГВИА. Архивная справка № 3399 от 28.10.10. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал
Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 306–307. (RGVIA. Arhivnaya spravka
№ 3399 ot 28.10.10. – V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk,
2014, s. 306–307.).
54
РГВИА. Архивная справка № 3399 от 28.10.10, с. 306 (RGVIA. Arhivnaya
spravka № 3399 ot 28.10.10, s. 306).
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След 1917 г. Пьотр Калинин е крупна фигура в Бялото движение.55 Нов
период в професионалната военна дейност на генерала от кавалерията Калитин започва по време на Гражданската война през лятото на 1918 г., когато служи в Доброволческата армия и Въоръжените сили на Южна Русия
(ВСЮР) и участва в Терското въстание. От 1 декември 1918 г. ген. Калитин е
в резервните чинове при щаба на главнокомандващия на Въоръжените сили
на Южна Русия генерал Деникин, а от 22 януари 1919 г. и при Щаба на Кавказката доброволческа армия.56
През февруари 1920 г. генерал Пьотр Калитин емигрира от Крим в Константинопол и от март до 12 август е главен комендант на руския бежански
лагер на остров Лемнос.57 През март-април на остров Лемнос са настанени
между 3500 и 3570 души, в края на май-юни там са прехвърлени още 1500
руски бежанци от турския остров Принкипо, и на 15 юли още 1000 ранени
офицери и войници от Крим.58 В края на март и началото на април започва и битовото устройване на лагера. В свой рапорт-обръщение от 17 април
1920 г. до представителството на Главнокомандващия на ВСЮР при Съюзното командване в Константинопол генерал П. П. Калитин съобщава многочислени факти за крайно тежките условия на живот в бежанския лагер през
последните три седмици от края на март. В резултат на това незабавно, още
на 20 април, емигрантският център в Константинопол предприема конкретни
действия – увеличава се прехраната и отоплението, палатките и оборудването,
подобрява се организацията на болниците, а в средата на април е създадена и
първата палаткова църква.59 В нов рапорт от 28 април до руското представителство в Константинопол ген. Калитин моли да се изпрати всичко необходимо за устройството на църквата. През първата половина на май са оборудвани
още две църкви и в началото на юни в лагера са открити първите подготвителни училища и две гимназии, а на 26 юли е открита и детска градина с две

За промените в руската армия по време на Временното правителство и положението на висшите офицери вж. Атанасова, А. Меншевизмът 1917 година: пропуснатите възможности. УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2017, 54–75
(Atanasova, A. Menshevismat 1917 godina: propusnatite vasmozhnosti. UI “Episkop Konstantin Preslavski”, Shumen, 2017, 54–75).
56
РГВИА. Архивная справка № 3399 от 28.10.10. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал
Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 306–307, 308. (RGVIA. Arhivnaya
spravka № 3399 ot 28.10.10. – V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni.
Chelyabinsk, 2014, s. 306–307, 308.).
57
Решетников, Л. Русский Лемнос. Москва, 2013, с. 9, 11, 12. (Reshetnikov, L.
Russkiy Lemnos. Moskva, 2013, s. 9, 11, 12.).
58
Решетников, Л. Русский Лемнос, с. 17–18. (Reshetnikov, L. Russkiy Lemnos,
s. 17–18.).
59
Решетников, Л. Русский Лемнос, с. 11–14. (Reshetnikov, L. Russkiy Lemnos,
s. 11–14.).
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отделения за деца до 7 години.60 В резултат на активната дейност по устройството на бежанския лагер към юни-юли условията на живот на острова рязко
се подобряват. На 12 август 1920 г. ген. Калитин напуска Лемнос и заминава
за Константинопол.61 Така завършват последните години от военната служба
на ген. П. П. Калитин в руската армия.
Генерал Калитин в България
В България генералът от кавалерията Пьотр Петрович Калитин пристига в София около 20 септември 1920 г. За това научаваме от старозагорския
Окръжен демократичен вестник „Зора“ от 22 септември, в чиято хроника се
съобщава, че генерал Калитин, брат на подполковник Павел Калитин, „е отправил едно мило писмо до кмета, че е пристигнал в българската столица и
че възнамерявал да посети и нашия град.“62 Повече от сигурно е, че непосредствено след напускането на остров Лемнос и на Константинопол ген. Калитин
се озовава в България, за да посети Стара Загора – градът, в защита на който
през Руско-турската война преди 43 години геройски загинал за освобождението на България е неговият по-голям брат подполковник Павел Калитин.
На 26 септември ген. Калитин пристига и се установява в гр. Стара Загора.63 В. „Зора“ в специален текст „Едно мило тържество“ отразява посрещането и „бляскавия прием на скъпия гост от Ст.Загорци“64: „В този ден градът
имаше празничен вид. Старозагорското гражданство бе се стекло на гарата да
виде и посрещне скъпия гост. Перонът на гарата и цялата околност бе препълнено от публика. Към 7 часа влакът пристигна на гарата, проглушен от приятният звук на музиката и бурно ура! Скъпият гост бе посрещнат и приветствуван от г.г. Градския кмет65, Окр.[ъжния] управител66, началникът на гарнизона
и др. представители на разни дружества. През цялото това време генералът
развълнувано ронеше сълзи, трогнат от всичко, що ставаше за около него – отговори със следните думи: „Братя Ст.Загорци, трогнат съм от ласкавия привет,
който ми се прави днес от признателното гражданство, от което виждам, че
вий високо цените заслугите на покойния ми брат. Дължа да заявя, че градът Ст. Загора пред мен се явява като обетована земя – същински Ерусалим.
Решетников, Л. Русский Лемнос, с. 15–16, 19, 20. (Reshetnikov, L. Russkiy
Lemnos, s. 15–16, 19, 20.).
61
Решетников, Л. Русский Лемнос, с. 12. (Reshetnikov, L. Russkiy Lemnos, s. 12.).
62
Зора, Окръжен демократичен вестник, Ст. Загора, бр. 457, 22 септември
1920 (Zora, Okruzhen demokratishen vestnik, St. Zagora, br. 457, 22 septemvri 1920).
63
Зора, бр. 458, 29 септември 1920 (Zora, br. 458, 29 septemvri 1920).
64
Зора, год. ХІV, бр. 459, 6 октомври 1920 (Zora, god. XIV, br. 459, 6 oktomvri
1920).
65
Михаил Сливков (1868 – 1937). Председател на тричленна комисия, която
управлява общината от края на октомври до декември 1919 г. Кмет на града от средата
на декември 1919 до юни 1921 г.
66
Никола Ганчев.
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Духът на геройски загиналия ми брат в този град ме привързва към Вас и ме
прави да се чувствам като в моя роден град. Още веднъж благодаря на милите
Ст.Загорци за дадения ми хубав приьом.“67 След тези негови думи се разнесло
гръмогласно „Ура!“. И с музика и шествие генералът бил съпроводен до отредената му квартира. Вечерта в 9 часа била дадена вечеря банкет от около 100
куверта, на която се държали тостове и веселието продължило до полунощ.
Същия ден била отслужена и панихида на лобното място при паметника на
подполковник Калитин и падналите опълченци, източно от града, където се
стекло цялото гражданство и войнство. Подходящи речи държали Н.В.П. митрополит Методий68 и В. Димчев69, който „възпроизвел тъй релефно… боевете
край Ст. Загора“, че просълзил всички, а „маститият старец – както вестникът
пише, – руският генерал Калитин коленопреклонно лееше сълзи на гроба, в
който почиват тленните останки на неговия брат. Присъстващите там наравно
с него оплакваха скъпите покойници. – И както вестникът завършва: „Това бе
действително едно мило тържество.“70
Посрещнат радушно и активно подпомаган от местните общински власти, ген. Калитин установява близки връзки с кмета на града Михаил Сливков, който го подпомага финансово.71 В архива на кмета Сливков в Регионалния исторически музей се съхраняват документи, свързани с пребиваването
на ген. Калитин в града, между които е и „Сметка по изразходваните и дадени
направо суми генерала Петр Петровича Калитина“.72 Сметката е за времето
от ноември 1920 г. до декември 1921 г. и свидетелства за оказваната му материална и финансова помощ от местната община, предимно за битови нужди
– наем, дърва за отопление, газ за осветление и храна, както и за лични разходи, всичко на обща стойност 11 480 лв.73. От тях от декември 1920 г. до юни
1921 г. включително ген. Пьотр Петрович Калитин получава от Старозагорската община ежемесечно по 1000 лв. – общо 6652 лв., давани му лично. Тези
ежемесечни суми са давани на ген. Калитин с личното съдействие на кмета
Сливков до юни 1921 г., т.е. докато той е бил кмет, след което според съхраПрием.
Методий Кусевич (1838 или 1840 – 1.ХІ.1922), Старозагорски митрополит
(1894 – 1904 и 1919 – 1922).
69
Васил Иванов Димчев (1862, Стара Загора – 1933, София), адвокат, журналист,
дългогодишен народен представител.
70
В. Зора, год. ХІV, бр. 459, 6 октомври 1920 (V. Zora, god. XIV, br. 459, 6
oktomvri 1920).
71
Регионален исторически музей (РИМ) – Стара Загора, 7 Сз 8764 – архив
на Михаил Сливков (Regionalen istoricheski muzei (RIM) – Stara Zagora, 7 Sz 8764 –
arhiv na Mihail Slivkov); Антонова-Тончева, Р. Руската емиграция в Старозагорско
след Първата световна война, с. 66 (Antonova-Toncheva, R. Ruskata emigratsiya v
Starozagorsko sled Parvata svetovna voyna, s. 66).
72
РИМ-Стара Загора, 7 Сз 8766-а (RIM-Stara Zagora, 7 Sz 8766-a).
73
РИМ-Стара Загора, 7 Сз 8766-б (RIM-Stara Zagora, 7 Sz 8766-b).
67
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нената сметка Калитин е получавал суми само за битови нужди – до август
1921 г. Случвало се, когато помощите от общината за битови нужди не били
редовно получавани, за което свидетелства една бележка от 15 март 1921 г. на
ген. Калитин до кмета Михаил Сливков, към който Калитин се обръща като
към свой кум74, в която му съобщава, че от три седмици няма дърва и пари за
мляко и го моли да му прати дърва и пари.75 От сметката за изразходваните и
дадени суми на генерала научаваме, че още на 15март от общината са му дадени 1000 лв. Старозагорци също подпомагали ген. Калитин с различни суми,
между които е и най-щедрият дарител Панталей Хаджиолу, който още през
1920 г. му дарява 11 500 лв.76 Тези документи свидетелстват, че от началото
до края на 1921 г. пребиваването на генерал П. Калитин в Стара Загора е било
материално и финансово осигурено от местните власти.
Едно от най-ранните сведения за пребиваването на ген. Калитин в гр.
Стара Загора е поздравителното писмо, което той изпраща до българския поет
и писател Иван Вазов във връзка с честването на неговия 70-годишен юбилей
и на 50-годишната му творческа дейност.77 Писмото на ген. Калитин е изпратено от Стара Загора и макар че е без дата, от съдържанието става ясно, че е
написано под преките му впечатления на свидетел на тържественото отпразнуване на Вазовия двоен юбилей на 24 октомври 1920 г. от старозагорското
гражданство.78 От Стара Загора ген. Калитин поздравява големия български
поет като уважавана и позната нему личност, факт, който свидетелства, че по
това време вече се е знаело за неговото пребиваване в България. В подкрепа
на това са както горните публикации в старозагорския в. „Зора“, така и публикуваното в сборника „Прослава на Ивана Вазова“ обяснение, че авторът на
РИМ-Стара Загора, 7 Сз 8765. (RIM-Stara Zagora, 7 Sz 8765.) Бележка
„Любезный кум“ до Михаил Русев Сливков от П. Калитин от 15 март 1921 г.; В „Из
мемуаров дочери генерала Натальи Петровны Краузе“ – В: Логунов, Д. Ф. Генерал
Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 288 (“Ïz memuarov docheri generala
Natalii Petrovni Krause” – V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk,
2014, s. 288) се споменава, че баща ѝ генерал П. П. Калитин, който е вдовец, когато е
бил в България, се е оженил за младата вдовица Мария Ив., също руска емигрантка,
а от бележката на Пьотр Калитин става ясно, че преди 15 март 1921 г. той е бил вече
женен и кметът на гр. Стара Загора Михаил Сливков му е кумувал.
75
РИМ-Стара Загора, 7 Сз 8765 (RIM-Stara Zagora, 7 Sz 8765).
76
Антонова-Тончева, Р. Руската емиграция в Старозагорско след Първата
световна война, с. 66 (Antonova-Toncheva, R. Ruskata emigratsiya v Starozagorsko sled
Parvata svetovna voyna, s. 66).
77
Чилингиров, Ст. Прослава на Ивана Вазова, с. 287–288. (Chilingirov, St.
Proslava na Ivana Vazova, s. 287–288). Писмото е публикувано на български език.
Преведено на руски език от А. А. Клушев, писмото на П. Калитин до Иван Вазов
е поместено в Логунов, Д. Ф. Калитины: страницы жизни, с. 267. (Logunov, D. F.
Kalitinay: stranitsay zhizni, s. 267.).
78
Зора, год. ХІV, бр. 462, 28 октомври 1920, с. 2 (Zora, god. XIV, br. 462, 28
oktomvri 1920, s. 2).
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писмото е „генерал от кавалерията Петър Петрович Калитин, руски емигрант,
по-младият брат на българския народен герой подполковник Калитин, паднал
за освобождението и свободата на България под Стара Загора начело на 3-ата
дружина със Самарското знаме в ръце.“79 Вече писахме и за ранното познанство между ген. Калитин и ген. Георги Вазов още в края на ХІХ век, когато
двамата едновременно са служили в руската армия в Средна Азия, капитан
Вазов като военен инженер, а капитан Калитин като командващ на Туркменската конна милиция в Ашхабад. Не без значение е и обяснението в по-късните спомени на ген. Г. Вазов, че П. П. Калитин „като руски емигрант запасен
генерал“ е живял в Стара Загора80, от което пък можем да заключим, че както
той, така и брат му Иван Вазов са знаели за неговото пребиваване в България
през есента на 1920 г.
Писмото на ген. Калитин е свидетелство и за това как той като руски
емигрант страда по тогавашна „болна Русия“ и живее с надеждата за недалечното „нейно оздравяване“, обръщайки се към България да не забравя „болна
Русия“, изповядвайки идеята на „старите руски хора“, че „славянските извори
ще се слеят в едно море“ и то „не ще пресъхне никога.“81 Изказано на българска земя, това пожелание на Калитин звучи и днес като негово съкровено
завещание за съхраняване както на близостта между българи и руси, така и на
славянската близост.
Писмото-поздравление на ген. Калитин до Иван Вазов е свидетелство
за неговото пребиваване в Стара Загора по време на неговото тържествено
честване на 24 октомври 1920 г. в Стара Загора и в Народния театър в София.82. Впечатляващ е фактът, че генерал Калитин се възползва от благоприятната възможност на пристигането си в България преди самото тържествено
честване да поздрави народния поет Иван Вазов с двойния юбилей, изразявайки голямата си почит и уважение към личността и творчеството му, както
и възможност да изкаже своята възхитата от първите си впечатления от България – такава, каквато той я вижда в началото на 20-те години на ХХ век.
Още на 4 ноември с.г. Иван Вазов изпраща до ген. Калитин отговор на
приветственото му писмо, в който пише: „Сърдечно Ви благодаря за хубавите
чувства към мен и моето отечество.“83 В него от своя страна Вазов пожелава
на Калитин: „Нека Бог помогне да се сбъднат скоро Вашите благопожелания
Чилингиров, Ст. Прослава на Ивана Вазова, с. 287–288 (Chilingirov, St.
Proslava na Ivana Vazova, s. 287–288).
80
Вазов, Г. В пустините на Средна Азия, с. 117 (Vazov, G. V pustinite na Sredna
Aziya, s. 117).
81
Вазов, Г. В пустините на Средна Азия, с. 117 (Vazov, G. V pustinite na Sredna
Aziya, s. 117).
82
Вазов, Г. В пустините на Средна Азия, с. ХVІІ – ХVІIІ (Vazov, G. V pustinite
na Sredna Aziya, s. ХVІІ – ХVІIІ).
83
Зора, бр. 465, 18 ноември 1920 (Zora, br. 465, 18 noemvri 1920).
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за единството на славянството – скъп идеал за всеки честен българин.“84 Заедно с това Вазов изразява и своята съпричастност към емигрантската съдба
на ген. Калитин, пожелавайки му „скорошно освобождение на родината“ му.85
В Стара Загора ген. Калитин се отдава на активна дейност за осигуряване и организиране на „трудовия живот“ на руските бежанци, пристигнали
в началото на 1920 г., чийто брой по статистически сведения е 269 души.86
През юни 1921 г. старозагорският Окръжен вестник под заглавие „Нов руски
комитет“ съобщава, че в града „на 15 май 1921 г. по инициатива на генерал
Калитин се основа комитет от руски бежанци, под председателството на същия генерал“87. По-долу в съобщението се пояснява, че „целта на комитета е:
да се грижи за руските бежанци и да им намира работа, за да не бездействат“,
като се уточнява: „Нуждаещите се от работници: шивачи, шивачки, обущари,
гувернантки и пр., могат да се отнесат до канцеларията на комитета, която се
помещава в долния етаж на градската библиотека.“88 Впечатлява и мястото
на канцеларията – Старозагорската градска библиотека, в която е приютен
комитетът на руските бежанци, чийто председател ген. Калитин явно е установил предварителни контакти с нейното ръководство. За близките връзки с
местните власти свидетелства и писмото на управата на Комитета на руските
бежанци от 22 май 1921 г. до кмета Михаил Русев Сливков, в което Пьотр
Калитин му съобщава, че на заседание комитетът е решил да го помоли да
приеме званието „Почетен член на Комитета“.89
Безспорно, в тази дейност за полагане на грижи за устройване на трудовия живот на руски бежанци в Стара Загора ген. Калитин има опит като
главен комендант на руския бежански лагер на остров Лемнос. Този опит той
прилага непосредствено след пристигането си в града, като сам се ангажира
преди всичко с материалното и финансовото осигуряване на намиращите се
там руски бежанци. След пристигането и настаняването от есента на 1921 г.
до октомври 1922 г. на частите от щаба на Донския казашки корпус, Донската
офицерска батарея и лазарет на белогвардейския Червен кръст от ВрангелоЗора, бр. 465, 18 ноември 1920 (Zora, br. 465, 18 noemvri 1920).
Зора, бр. 465, 18 ноември 1920 (Zora, br. 465, 18 noemvri 1920).
86
Пейковска, П., Н. Киселкова. Руската емиграция в България според
преброяването на населението през 1920 и 1926 г. – Статистика, 3-4, 2003. Стара
Загора, с. 1. Цит. по Антонова-Тончева, Р. Руската емиграция в Старозагорско след
Първата световна война, с. 63. (Peykovska, P., N. Kiselkova. Ruskata emigratsiya v
Balgariya spored prebroyavaneto na naselenieto prez 1920 i 1926 g. – Statistika, 3-4, 2003.
Stara Zagora, s. 1. Cit. po Antonova-Toncheva, R. Ruskata emigratsiya v Starozagorsko
sled Parvata svetovna voyna, s. 63.)
87
Старозагорски Окръжен вестник, бр. 25, 17 юний 1921, с. 3 (Starozagorski
Okruzhen vestnik, br. 25, 17 yunii 1921, s. 3).
88
Старозагорски Окръжен вестник, бр. 25, 17 юний 1921, с. 3 (Starozagorski
Okruzhen vestnik, br. 25, 17 yunii 1921, s. 3).
89
РИМ-Стара Загора, 7 Сз 8764 (RIM-Stara Zagora, 7 Sz 8764).
84
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вата армия, в Стара Загора живеят между 350 и 570 руски бежанци.90 През
декември 1921 г. ген. Калитин като авторитетен представител на руската емиграция, заедно с видни представители на местната общественост участва в
образуването и става член и на Старозагорския комитет, клон на създадения
на 30 ноември с.г. в София държавно-обществен Руско-български комитет с
председател епископ Стефан,91 целта, на който е да се грижи за подобряване
положението на бежанците руси в града и да събира помощи за тях.92
Генерал П. П. Калитин поддържа близки отношения и с руските военни
части, разквартирувани в Старозагорски окръг. Новата 1922 г. той посреща с
Корниловския полк, пристигнал от Галиполи на 30 ноември 1921 г. във Варна и разквартируван в с. Ново Паничерево (днес с. Ягода, община Мъглиж,
област Стара Загора). За новогодишното тържество като гости са поканени
ген. Калитин – „герой от превземането на Ерзерум“, и командирът на българската артилерийска бригада. Новата година войниците от полка посрещнали
в своята чайна, а 450-те офицери – в помещението на офицерското събрание.
Когато полковият хор запява „Светая Русь“ – химнът на Доброволческата армия, „старият генерал“ Калитин със сълзи на очи станал и целунал руските
знамена. Това направило голямо впечатление на участниците в новогодишното тържество и по-късно то неведнъж е отразявано в техните спомени.93
ЦДА, ф. 176 К, оп. 4, а.е. 2734, л. 28, 112, 391, 372, 256 (TsDA, f. 176 K. op.
4, a.e. 2734, l. 28, 112, 391, 372, 256); Казаки за границею 1921 – 1925, 1925, с. 3–4.
(Kazaki za granitseyu 1921 – 1925, 1925, s. 3–4.).
91
Кьосева, Ц. Руската емиграция в България. София, 2002, с. 86–87 (Kyoseva,
Ts. Ruskata emigratsiya v Balgariya. Sofiya, 2002, s. 86–87).
92
Зора, бр. 520, 12 декември 1921, с. 2 (Zora, br. 520, 12 dekemvri 1921, s. 2.).
Председател на управителното тяло на Старозагорския комитет е протойерей Тодор
Пенков, енорийски свещеник при градския храм „Св. Богородица“, един от създателите на читалище „Св. Климент Охридски“ в града; подпредседател – Сава Димов,
дългогодишен член на благотворителното дружество „Добрий самарянин“ и председател на дружеството „Средногорски юнак“; секретар – Иван Праматаров; касиер – Панталей Хаджиолу, дългогодишен касиер на културно-просветното дружество
„Театър“, и членове: полк. Г. Сарафов, ген. Калитин и полковниците Гор. Петрович
Фьодоров, Мазанкин и Пьотр Харитонов Кирев.
93
Левитов, М. Корниловцы после Галлиполи. – В: Русская армия в изгнании.
Москва, 2003, с. 123; Григуль, П. Корниловцы в рассеянии. – В: Русская армия в
изгнании. Москва, 2003, с. 356–357; Илчева, Р. Корниловският полк в България. (По
повод 100-годишнината от основаването му). – В: България и Русия (ХVІІІ – ХХІ век)
– пътища и кръстопътища. София, 2017, с. 115–116. (Levitov, M. Kornilovtsay posle
Gallipoli. – V: Russkaya armiya v izgnanii. Moskva, 2003, s. 123; Grigul, P. Kornilovtsay
v rasseyanii. – V: Russkaya armiya v izgnanii. Moskva, 2003, s. 356–357; Ilcheva, R.
Kornilovskiyat polk v Balgariya. (Po povod 100-godishninata ot osnovavaneto mu). – V:
Balgariya i Rusiya (XVIII – XXI vek) – patishta i krastopatishta. Sofiya, 2017, s. 115–116).
Р. Илчева за първи път в българската историография припознава личността на ген.
Калитин като брат на подполковник Павел Калитин.
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През 1922 г. година в България тържествено се чества 45-ата годишнина
от освобождението. Ген. Калитин участва в юбилейните тържествата в Стара
Загора. На 19 август в града пристига група от 300 ветерани от освободителната Руско-турска война, посрещнати на перона на градската гара със Самарското знаме от представители на местните патриотични организации, между
които и Дружеството на запасните подофицери „Подпоручик Павел Калитин“
и опълченските дружества, местния гарнизон, граждани, кмета на града и
членове на градския съвет. На организираната от командира на Донския казашки корпус генерал-лейтенант Абрамов скромна вечеря за възпоменание
на славните дни при Стара Загора, Шипка и Шейново, на която са поканени
руските участници във войната от 1877 – 1878 г., присъства и генералът от
кавалерията Калитин.94 На 20 август – втория ден на тържествата, на градския
площад пред театъра отново се събира войска, ветерани и многочислена публика, които под звуците на музика се отправят към лобното място на подполковник Калитин и българските опълченците, където били поднесени венци.
След 10 часа на тържество в градския театър на ветераните били поднесени
адреси и приветствия от патриотичните и опълченски организации, от командира на Донския казашки корпус генерал-лейтенант Абрамов. Вечерта в градската градина било устроено празненство с музика, а събраните на него пари
постъпили във фонд на Комитета „Паметник“ за увековечаване паметта на
загиналите руски войници и български опълченци в боя при Стара Загора на
19 юли 1877 г.95 Така с присъствието и участието си в тези юбилейни тържества ген. Калитин е свързан и с идеята за бъдещото изграждане на паметника
на 3-а опълченска дружина и подполковник Калитин, открит през 1927 г. по
повод 50-годишния юбилей на Старозагорската битка на 19 юли 1877 г.
В деня на 45-годишнината от боя при Стара Загора Градското самоуправление и Дружеството на запасните подофицери „Подполковник Калитин“ в
Стара Загора организират в местната църква освещаване на знамето на дружеството, „ушито по рисунка на един казашки офицер“.96 Името на този казашки офицер не се съобщава от вестника, но от съхранения личен архив на
художника Сергей Афанасиевич Шишов става ясно, че той е негов автор. С.
Шишов е старши адютант в щаба на Донския корпус, пристигнал на 8 септември 1921 г. в България и разквартируван в Стара Загора.97 След установяването му в Стара Загора С. Шишов остава да служи като адютант по стопанската
Донской осведомительный листок, № 140, Стара Загора, 5 сентября 1922 год.
(Donskoy osvedomitelynayy listok, № 140, Stara Zagora, 5 sentyabrya 1922 god.).
95
Донской осведомительный листок, № 140, Стара Загора, 5 сентября 1922 год.
(Donskoy osvedomitelynayy listok, № 140, Stara Zagora, 5 sentyabrya 1922 god.).
96
Казачьи думы, № 61, 17 сентября 1922 год. (Kazachyi dumay, № 61, 17
sentyabrya 1922 god.).
97
Казаки за границею 1921-1925, 1925, с. 3, 4 (Kazaki za granitseyu 1921-1925,
1925, s. 3, 4).
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част в щаба на корпуса до 1 август 1923 г.98 Благодарение на академичното си
звание „свободен художник“, получено в Имперската художествена академия
в Санкт Петербург, за да осигури финансовото си положение, С. Шишов започва да работи и като художник на частна практика. Вероятно тогава той се
среща и с ген. Калитин, който вече от година пребивава в Стара Загора и от
когото научава за историческия подвиг и саможертвата на неговия брат подполковник Павел Калитин за освобождението на България. Това, безспорно,
е предизвикало интереса му на батален художник, за което свидетелства и
фактът, че още през 1921 г. С. Шишов участва в конкурс на художниците в
България, в който получава първа награда за картината „Подполковник Павел
Калитин в боя при Стара Загора 19.VII.1877 г.”, в която подполковник Павел
Калитин е изобразен със Самарското знаме в ръце в деня на сражението. Тази
награда носи на С. Шишов най-висока оценка на първата му художествена
работа, създадена непосредствено след неговото пристигане в България.
При пребиваването си в Стара Загора ген. Калитин установява близки
връзки с местното Блоготворително дружество на запасните подофицери, носещо още от създаването си на 1 април 1912 г. името на подполковник Павел
Калитин. Много вероятно е ген. Калитин във връзка с предстоящото честване
на юбилейната 45-а годишнина от боя при Стара Загора през 1922 г. да е съдействал познатият му художник баталист С. Шишов да участва в конкурса за
изработването на знамето на дружеството.
Че картината на С. Шишов, на която е изобразен подп. Павел Калитин,
получила първа награда през 1921 г., е свързана с художествено изработване
на знамето на Дружеството на запасните подофицери „Подполковник Калитин” в гр. Стара Загора, се потвърждава от съдържащия се в личния архив на
художника Сергей Шишов договор, сключен през 1922 г. между Петър Иванов
Маджаров, почетен председател и председател на Благотворителното дружество на запасните подофицери „Подполковник Калитин” в гр. Стара Загора,
и полковник Сергей Шишов от Русия, живущ в гр. Стара Загора, с който му
се възлага изработването на знамето на дружеството заедно със скица „Подполковник Калитин на кон”. В договора е записано „самото знаме да бъде
изработено от двоен копринен плат – с трайност, съгласно представената мостра във вишнев цвят, бродирано с чисто копринени конци, разни цветове, и
подготвена от същия художник рисунка, а именно: „Калитин на кон и със Самарското знаме в ръка”, а на горния край „19 юли 1877 год.”, от едната страна,
а на обратната страна надпис „Дружеството на Запасните Подофицери „Подполковник Калитин” – 1 Април 1912 година гр. Стара Загора”. Записано е, че
„неразделна част от договора е образецът за буквите и изработката, даден от
ЦДА на РБ, Ф. 176К, оп. 4, а.е. 2734, 368; Кратка автобиография на Сергей
Алексеев Шишов, 25.ХІ.1946 г. Личен архив на Сергей Шишов. (TsDA na RB, F. 176K,
op. 4, a.e. 2734, 368; Kratka avtobiografiya na Sergey Alexeev Shishov, 25.XI.1946 g. Lichen arhiv na Sergey Shishov.).
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художника.“ Посочено е, че „знамето ще има размер 1.30 м дължина и 1.30 м
широчина, ще бъде изработено от материал, доставен от дружеството, и ще
се предаде на дружеството не по-късно от 25 юний 1922 година”, т.е. преди
честването на предстоящия 45-и юбилей от боя при Стара Загора. В договора
се предвижда, че „приемането на знамето ще стане от специална тричленна
комисия от вещи лица, назначени по взаимно съгласие от двете страни”.99
Според Шишов изработеното знаме, възложено чрез конкурс между художниците в България, е било предадено на дружеството в предвидения в
договора срок – 25 юни 1922 г.100 Че знамето е изготвено и предадено в срока,
предвиден в договора, и че се притежава от Дружеството на запасните подофицери „Подполковник Калитин“ в Стара Загора, се потвърждава и от Удостоверение № 71 от 15.VII.1924 г., дадено от дружеството на С. А. Шишов,
живущ в гр. Стара Загора, в потвърждение на това, че той „като художник
е изработил рисунка на плат с копринени конци – знамето на Дружеството
ни.”101 Картината „Подполковник Калитин в боя при Стара Загора на 19 юли
1877 г.“ от 1921 г. и знамето на Благотворителното дружество на запасните
офицери „Подполковник Калитин“ в Стара Загора от 1922 г., чийто сюжет отново е участието на подполковник Павел Калитин в сражението при Стара
Загора на 19 юли 1877 г., потвърждават, че този сюжет е намерил отражение
и в двете художествени творби на Сергей Шишов, които високо са оценени и
получават признание още в първата година от пребиваването му в България,
за което свидетелства личната му карта, издадена на 4 ноември 1922 г. от Бюрото за чужденци при Министерството на вътрешните работи и народното
здраве, в която е записано, че С. Шишов е „художник по звание“ и се занимава
като „художник в България.”102
Договор от 1922 г., сключен в гр. Стара Загора, между Петър Ив. Маджаров,
почетен председател и председател на Благотворителното дружество на запасните
подофицери „Подполковник Калитин“ в гр. Стара Загора, и полковник Сергей Шишов
от Русия, живущ в гр. Стара Загора. Личен архив на Сергей Шишов.
100
Шишов, С. Бележка за художествените ми работи 5.VІ.1941 г., гр. Кюстендил.
Личен архив на Сергей Шишов. В една по-късна бележка на С. Шишов е записано, че
„картина, бродирана по нотариален договор, с коприна на копринено знаме „Подполковник Калитин на кон със Самарското знаме в ръце, смъртно ранен в боя при Стара Загора на 19.VІІ. 1877 г.“, е изложена на ІІ етаж на 3-а девическа гимназия (от 1954 г. 32-ро
СПУ в София), в която С. Шишов е учител по рисуване (1946 – 1955). Лична служебна
книжка на Сергей А. Шишов, 1.VІІ.1943 – 1.Х.1950. Личен архив на Сергей Шишов.
101
Удостоверение № 71, издадено от Благотворителното дружество на запасните
подофицери „Подполковник Калитин“, 15 юли 1924 г., гр. Стара Загора. Личен архив
на Сергей Шишов. В резултат на сътрудничеството ни със Слава Драганова – директор
на библиотека „Родина“ в Стара Загора, бе открита цветна картичка на знамето на дружеството, която е в пълно съответствие с описанието на скицата и текста в договора от
1922 г., подписан между председателя на дружеството и художника С. Шишов.
102
Лична карта на Сергей Шишов. 4.ХІ.1922 г. Личен архив на Сергей Шишов.
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Върху сюжета за боя при Стара Загора художникът С. Шишов работи
и след като ген. Калитин напуска България в края на 1922 г. През 1924 г. той
рисува друга картина – „Боят при Стара Загора на 19 юлий 1877 г.“, масло, 3
м х 2 м, този път за Клуба на запасните подофицери в града. Това се потвърждава в посоченото по-горе Удостоверение № 71, издаденото от дружеството
на 15.VII.1924 г., с което се удостоверява, че С. Шишов е изработил и картина, която е „описание на истинското сражение в „Боя при Стара Загора на 19
юлий 1877 година,“ и която „според преценката на вещи лица художници надминава всяка художественост.“103 Визуална представа за тази картина ни дава
една фотография, която се съхранява в личния архив на С. Шишов и представлява „описание на истинското сражение” при Стара Загора на 19 юли 1877 г.
На обратната страна на фотографията има ръкописен текст, поставен от самия
С. Шишов: „България гр. Стара Загора. 5.V. – 5.VII.1924 г. „19 юля 1877 г. Бой
при Стара Загоре”, след което следва подпис на С. Шишов.104 Според този
текст времето, когато картината е рисувана, е от 5 май до 5 юли 1924 г., и тя
отново е създадена във връзка с предстоящото честване през август с.г. на
годишнината от битката при Стара Загора.
За нас особен интерес представлява информацията за работата на С.
Шишов върху тази картина, която се намира в кореспонденцията, водена между художника и неговия баща Алексей Афанасиевич Шишов, професор по
рисуване и дeскриптивна геометрия в Политехническия институт в южния
руски град Новочеркаск. От писмо на професор Алексей Шишов от 4 септември 1924 г. става ясно, че С. Шишов преди тази дата е писал на баща си,
че е завършил картината „Боят при Стара Загора – 19 юли 1877 г.”. В своя
отговор проф. А. Шишов поздравява сина си за успешното му представяне
като художник баталист: „Я восхищен, читая Ваши строки о роли, которую
сыграла Ваша картина „Бой в Загоре в 1877 г.” – пише той. – Ведь это то же
прелесть, восторг и как хотелось бы видеть ея и обнять ее творца-художника.
Молодец, поздравляю!… Прокричим трижды: чох, чох, чох!!! Простите за
мою развязанность, но на радостях не вытерпело старое сердце и пишу Вам
по-отчески, хотя Вы теперь уже сложившийся художник-баталист, признаный
в Вашей (Болгария) стране.” Така по бащински емоционално проф. Алексей
Шишов се възхищава на успешното представяне и признание на своя син като
художник баталист в България, назовавайки заглавието на картината в пълно
съответствие с това в Удостоверението от 15 юли 1924 г.
Както картината и знамето на старозагорското Дружество на запасните
подофицери „Подполковник Павел Калитин”, изработени през 1921 – 1922 г.,
Удостоверение № 71, издадено от Благотворително дружество на запасните
подофицери „Подполковник Калитин“, 15 юли 1924 г., гр. Стара Загора. Личен архив
на Сергей Шишов.
104
Снимка на картината „Боят при Стара Загора 19 юлий 1877 г.“ Личен архив
на Сергей Шишов.
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в които главен герой е падналият в боя при Стара Загора подполковник Павел
Калитин със Самарското знаме в ръце, така и картината от 1924 г „Боят при
Стара Загора – 19 юли 1877 г.”, която е „описание на истинското сражение”
при Стара Загора на този паметен ден свидетелстват, че художникът баталист
Сергей Шишов изобразява този реален исторически сюжет неведнъж в своето
художествено творчество. С голяма вероятност тези художествени творби на
Сергей Шишов свидетелстват преди всичко за едновременното му пребиваване в гр. Стара Загора през 1921 – 1922 г. с генерал Калитин, дошъл, за да
отдаде братска почит към паметта на своя роден брат, геройски загинал за
освобождението на България. Обяснима е и идеята, носител на която по всяка
вероятност е генерал Калитин, да се съхрани паметта за геройската смърт на
неговия брат подполковник Павел Калитин като исторически сюжет, който
художникът Сергей Шишов превъплъщава в своето ранно творчество като
руски емигрант в България.
Краят на престоя на генерал Калитин през 1922 г. в България
Усложнената вътрешнополитическа ситуация през 1922 г. и промените в
отношението на правителството на Ал. Стамболийски към руската армия води
до сложни проблеми при пребиваването на ген. Калитин в България. За това
свидетелства писмото на генерал Пьотр Петрович Калитин от 12 октомври
1922 г., адресирано до видния български политик, държавник и общественик
Иван Евстратиев Гешов, което се съхранява в неговия личен архив в НБКМ,
БИА105 и досега не е отразено в българската историография.106 В него се съдържа важна информация за политиката на земеделското правителство на Ал.
Стамболийски към частите на руската армия на ген. Врангел, настанени в България през 1921 г., и действията му срещу висши руски военни през 1922 г.107
Още в началото на своето писмо ген. Калитин изразява горчивото си недоволство от „тежките и непоносимо оскърбителни действия на българското
правителство“, приятел на болшевиките – „нашите смъртни врагове“108. Тук
става дума за поврата в политиката на земеделското правителство на Александър Стамболийски към руските войски и готовността му да посредничи за
репатрирането на руските войници и офицери, желаещи да се върнат в родиНБКМ, БИА. Ф. 272, а.е. 1716, 1–2 (NBKM, BIA. F. 272, a.e.1716, 1–2).
Иван Евстратиев Гешов. Лична кореспонденция. // Съставители Радослав
Попов и Василка Танкова. София, 1994, с. 317. (Ivan Evstratiev Geshov. Lichna
korespondentsiya. // Sastaviteli Radoslav Popov i Vasilka Tankova. S., 1994, s. 317.).
107
Спасов, Л. България и СССР 1917 – 1944 г. (политико-дипломатически
отношения). Велико Търново, 2008, с. 94, 100. (Spasov, L. Balgariya i SSSR 1917 –
1944 g. (politico-diplomaticheski otnosheniya). Veliko Tarnovo, 2008, s. 94, 100.).
108
Генерал Калитин се позовава на Нотата на Врангел до българското правителство от 16 май 1922 г., в която болшевиките са назовани техни „смъртни врагове“.
Вж. Спасов, Л. България и СССР 1917 – 1944 г., с. 80, 94. (Spasov, L. Balgariya i SSSR
1917 – 1944 g., s. 80, 94.).
105
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ната си, в съгласие със Съюза за завръщане в родината (Совнарод) и Мисията
на Съветския червен кръст, която получава пълна свобода на действие сред
руската емиграция.109 Тази политика на земеделското правителство, което
според генерал Калитин действа в „тесен съюз“ със съветските емисари, предизвиква, както у него, така и у висшите руски военни „дълбоко възмущение“
и „най-голямо оскърбление за руската армия“.110 Тя довежда до конфликт, съпроводен с разоръжаване и разселване на военните части на Врангеловата армия, с политически гонения, масови арести и обиски, на които са подложени
нейни висши чинове през пролетта и есента на 1922 г., когато от България са
екстернирани десетки руски висши военни чинове.111 Ген. Калитин вероятно
има предвид и извършените на 8 септември обиски в Стара Загора с изземване на преписки в казармата на щаба на Донския казашки корпус, след което
от 10 до 14 октомври са изселени от София в Сърбия командирът на Донския
корпус ген. Абрамов, командирът на Донския офицерски резерв ген. Татаркин, началникът на щаба на корпуса полковник Ясевич.112
Дванадесети октомври 1922 г. – денят, в който ген. Калитин пише своето писмо до Ив. Ев. Гешов, е и денят, в който е екстерниран руският генерал
В. Витковски, временно командващ 1-ви армейски корпус на мястото на арестувания и екстрадиран на 16 май ген. А. П. Кутепов. Екстернирането на ген.
Витковски е кулминация на гоненията и екстернирането на руските висши
командни чинове от България. На 10 октомври той получава нареждане да
напусне пределите на страната и на 12 октомври заминава за Сърбия.113 Знаел
ли е ген. Калитин за екстернирането на ген. Витковски не ни е известно, но
вероятно е писмото му да има връзка с този случай, защото, както той пише,
тези гонения „принуждават нас, заслужилите истинно руски хора – между
които е и самият ген. Калитин – при първа възможност да напуснем скъпата
Спасов, Л. България и СССР 1917 – 1944 г., с. 104–106. (Spasov, L. Balgariya
i SSSR 1917 – 1944 g., s. 104–106).
110
Спасов, Л. България и СССР 1917 – 1944 г., с. 85. (Spasov, L. Balgariya i
SSSR 1917 – 1944 g., s 85) Ген. Калитин се позовава и на протеста на ген. Вязмитинов,
военен представител в България на ген. Врангел, в който той изразява недоволство
от готовността на земеделското правителство да посредничи пред Съветска Русия на
руски войници и офицери, които желаят да се върнат в родината.
111
Спасов, Л. България и СССР 1917 – 1944 г., с. 84–85, 92–94, 99, 102, 106,
121. (Spasov, L. Balgariya i SSSR 1917 – 1944 g., s. 84–85, 92–94, 99, 102, 106, 121).
112
Казаки за границею – 1921-1925, с. 9. (Kazaki za granitseyu – 1921-1925, s. 9.).
113
Витковский, В. Пребывание Русской армии в Болгарии и коммунистическое движение в 1922 – 1923 годах. – В: Русская армия в изгнании. Москва, 2003, с.
115, 127–128; Спасов, Л. България и СССР 1917 – 1944 г., с. 101 (Vitkovskiy, V. Prebayvanie Russkoy armii v Bolgarii i kommunisticheskoe dvizhenie v 1922 – 1923 godah.
– V: Russkaya armiya v izgnanii. Moskva, 2003, s. 115, 127–128; Spasov, L. Balgariya i
SSSR 1917 – 1944 g., s. 101).
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ни досега и гостоприемна България и да търсим убежище и приют в други
страни, където се уважават законността и човешката личност.“114
Повратът в политиката на българските власти към руската армия на
Врангел е свързан с безпокойството на земеделското правителство от въвличането на руските войски в политическите борби в страната. Установяването
на тесни връзки от буржоазната опозиция с представители на Врангеловото
командване, както и инсценираният заговор на врангелистите срещу правителството, създават опасност във вътрешнополитически аспект за суверенитета на държавата, следствие от което е екстернирането на десетки авторитетни генерали и офицери от руската армия.115
Ген. Калитин не е преследван и не е екстерниран от България поради
публичната му известност като брат на подполковник Павел Калитин, „народен Български герой“ за нейното Освобождение“, а и самият той, както вече
знаем, е награждаван от българското правителство и по това време е сред родствениците на ветераните от войната, които са на преклонна възраст и естествено не са в армията. Свидетелство за това е списъкът, който се състои
от 58 старши началници на бившата руска армия, екстернирани в течение
на 1922 г., приложен към писмо от 12 февруари 1923 г. на главнокомандващия на руските войски в България ген. Ронжин до министър- председателя
Стамболийски, в който генерал Калитин и неговият зет полковник Краузе116
не са включени.117 Ген. Калитин не е преследван от българските власти и за
НБКМ, БИА. Ф. 272, а.е. 1716, л. 1–2 (NBKM, BIA. F. 272, a.e. 1716, l. 1–2).
Спасов, Л. България и СССР 1917 – 1944 г., с. 85, 86, 87, 88, 90, 94 95–101
(Spasov, L. Balgariya i SSSR 1917 – 1944 g., s. 85, 86, 87, 88, 90, 94 95–101); Според
ген. Милер, началник-щаб на руската армия, официално допуснат в България през
юни 1922 г., „терорът бил разпространен само над Армията“. Доклад об армии, сделанный генерал-лейтенантом Миллером на конференции Национального Союза в Париже. 13 сентабря 1924 г. – В: Политическая история русской эмиграции 1920-1940
гг. Документы и материалы. Москва, 1999, с. 15. (Doklad ob armii, sdelannayy generalleytenantom Millerom na konferentsii Natsionalynogo Soyuza v Parizhe. 13 sentabrya 1924
g. – V: Politicheskaya istoriya russkoy emigratsii 1920-1940 gg. Dokumentay i materialay.
Moskva, 1999, s. 15.).
116
Краузе Андрей Николаевич (1894 – 1926), капитан от лейбгвардейския Павловски полк. Участник в Първата световна война. През Гражданската война служи
във въоръжените сили на Южна Русия (ВСЮР) и в Руската армия на Врангел. От 20
август 1920 г. подполковник Краузе е началник на пеши разузнавачи в сводно-гвардейски полк. Галиполиец, емигрира в България, Сърбия, Германия и Франция. Есента на 1925 г. е в състава на Гвардейския отряд във Франция. В Париж работи като
таксист. Съпруг на Наталия Петровна, дъщеря на ген. Калитин. Умира на 8 октомври
1926 г. в Париж; Волков, С. В. Офицеры российской гвардии. Опыт мартиролога.
Москва, 2002, с. 154. (Volkov, S. V. Ofitseray rossiyskoy gvardii. Opayt martirologa.
Moskva, 2002, s. 154.).
117
ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 2740, л. 117–118 (CDA, f. 176K, op. 4, a.e. 2740, l.
117– 118).
114
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активната му дейност като един от ръководителите на монархическата контрареволюционна организация в Стара Загора. В донесение на Совнарод за
Старозагорски окръг от края на ноември 1922 г. ген. Калитин е посочен като
един от ръководителите на местния бежански контрареволюционен офицерски комитет, от което може да се предполага, че той по това време все още
се е намирал в България.118 Това предположение се потвърждава и от един
списък, изпратен в края на декември 1922 г. от мисията на Съветския червен
кръст до ВЦИК, на 605 лица, известни с „активна непримиримост и враждебност“ към съветската власт в Русия, в който са включени под № 232 генерал Пьотр Петрович Калитин – „деен монархист“, и под № 236 неговият зет
Андрей Николаевич Краузе – полковник, „монархист“.119 А в една по-късна
обща сводка на Совнарод към март 1923 г., в която са включени данни за гр.
Стара Загора, вече е записано: „Съществуващата по-рано тук монархическа
организация се е разпаднала; причината е: отпътуването в Германия на ръководителя на организацията генерал Калитин и неговия зет и екстрадирането
на барон Тойер.“120 В потвърждение на това в следваща сводка на Совнарод от
май 1923 г. се уточнява, че в Стара Загора има „пълна демобилизация“, активност в нищо не се проявява, останали са само няколко отделни монархисти,
които не представляват организирани групи и не водят организирано борба с
представителите на Съветския червен кръст, ако не се счита информационното бюро при щаба на Донския корпус, където има монархическа ядка.121
Най-вероятно поради собствената си политическа несигурност във връзка с екстернирането на висши руски военни чинове, както и поради материалната си затрудненост, ген. Калитин сам решава да потърси възможност да напусне България, като предприема постъпки за финансово осигуряване на своето заминаване за Германия. Политиката на българското правителство на Ал.
Стамболийски не е единствената причина за реемигрирането на част от руската
военна емиграция от нашата страна. Не по-маловажно е крайно влошеното и
тежко финансово и материално положение на частите на Руската армия в България след 19 юни 1922 г., когато е получено разпореждането на ген. Врангел за
привеждане на чинове от руската емигрантска армия на частна работа заради

ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 2786, л. 286 (CDA, f. 176K, op. 4, a.e. 2786, l. 286).
ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 2741, л. 37, 41 (CDA, f. 176K, op. 4, a.e. 2741, l. 37, 41).
120
ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 2734, л. 13 (CDA, f. 176K, op. 4, а.е. 2734, l. 13);
Спасов, Л. Врангеловата армия в България 1919 – 1923. София, 1999, с. 178–179, 224
(Spasov, L. Vrangelovata armiya v Balgariya 1919 – 1923. Sofiya, 1999, s. 178–170, 224).
В това свое изследване авторът посочва, че един от ръководителите на организацията
в Стара Загора е ген. Калитин, без да припознава неговата личност като брат на
подполковник Павел Калитин.
121
ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а. е. 2734, л. 369, 391 (CDA, f. 176K, op. 4, a.e. 2734, l.
369, 391).
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материални затруднения на командването.122 По заповед на Врангел от юли с. г.,
поради изчерпването на финансовите средства за издръжка на 16-17-хилядната Врангелова армия по това време в България – офицери, войници, казаци са
били длъжни да преминат от казармен живот на индивидуална работа по градовете и селата на България и „сами да се грижат за насъщния си хляб”.123
В тази обстановка на политическа несигурност и материално притеснение ген. Калитин, търсейки последна възможност да осигури финансово пътуването си до Германия, се обръща в писмо за помощ към Гешов, позовавайки
се на личните заслуги на своя загинал брат: „В името на моя покоен брат Павел
Петрович Калитин, Ваш народен Български герой, паднал в бой през 1877 година край Стара Загора за освобождението на България“.124 Ген. Калитин разчита
на Гешов и като истински русофил: „Знаейки Вашето широко истинно русофилско сърце125 и гореща братска любов към нещастните горки изгнаници“,
той отправя молба до Гешов да му окаже парична помощ, за да може заедно със
зет си – гвардейски полковник Краузе, да стигнат до Берлин. „Тези дни очаквам
от Германия – завършва писмото си ген. Калитин – скорошно разрешение за
отпътуването на двама ни.“126 Там ген. Калитин се надява заради своето „добро
военно име“ да получи „някакъв подслон, и главно душевно спокойствие“.127
Тези редове от писмото на ген. Калитин свидетелстват, че в състава
на Врангеловата Руска армия в България идват и наистина заслужили руски
хора, между които и ветерани от войната през 1877 – 1878 г, техни потомци
и родственици, какъвто е и ген. Калитин, които освен братски прием от българския народ се надяват да получат и финансова и материална подкрепа от
българската държава.128 Несъмнено е, че самият той неслучайно се озовава в
града, където неговият брат е загинал за освобождението на България, надявайки се на приют и на подкрепа от българските държавни власти, каквато
ген. Калитин действително получава след установяването си в Стара Загора
Витковски В. Пребивание Русской армии в Болгарии, с. 120. (Vitkovski V.
Prebivanie Russkoy armii v Bolgarii, s. 120.).
123
ЦДА, ф. 176, оп. 4, а. е. 2734, л. 7. Доклад об армии, сделанный генераллейтенантом Е. К. Миллером, с. 15–16.
124
НБКМ, БИА, ф. 272, а.е. 1716, л. 3 (NBKM, BIA, f. 272, a.e. 1716, l. 3.
125
Иван Евстратиев Гешов е един от крайните русофили от Обединената
народнопрогресивна партия, които установяват тесни връзки с руски военни
емигранти. Вж. Спасов, Л. България и СССР 1917 – 1944, с. 85 (Spasov, L. Balgariya
i SSSR 1917 – 1944, s. 85.).
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НБКМ, БИА, ф. 272, а.е. 1716, л. 2 (NBKM, BIA, f. 272, a.e. 1716, l. 2).
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НБКМ, БИА, ф. 272, а.е. 1716, л. 1 (NBKM, BIA, f. 272, a.e. 1716, l. 1).
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Рупчева, Г. Българската помощ за руските емигранти ветерани от Руско-турската война 1877 – 1878 г. – В: Историкии. Юбилеен сборник. Десет години специалност
ИСТОРИЯ в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Том 1. Велико
Търново, с. 83 (Rupcheva, G. Balgarskata pomosht za ruskite emigranti veterani ot Rusko-turskata voyna 1877-1878 g. – V: Istorikii. Yubileen sbornik. Deset godini spetsialnost ISTORIYA
v Shumenskiya universitet “Episkop Konstantin Preslavski”. Tom 1. Veliko Tarnovo, s. 83).
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през 1920 г. Но през 1922 г. конкретната вътрешнополитическа ситуация се
оказва сложна и неблагоприятна за висшите руски военни от Врангеловата
армия и това става причина за решението му да напусне България.
Наскоро след заминаването на ген. Калитин от България, в края на 1922 –
началото на 1923 г., българската държава дава на руските емигранти – ветерани
от Руско-турската война 1877 – 1878 г. и на техни родственици, пожизнена държавна месечна помощ и еднократни индивидуални помощи на желаещите да
отпътуват от България129, но в края на 1922 г. генерал Калитин вече е заминал.
Писмото на генерала от 12 октомври 1922 г. не е могло да бъде получено от Гешов, който поради влошеното си здраве още в началото на август с. г. заминава
за немския курорт Бад Наухайм и от там – за Париж, където е подложен на сериозно лечение на сърцето130. И поради отсъствието му по това време от страната
ген. Калитин не е могъл да се възползва от неговата лична финансова подкрепа.
Вероятно ген. Калитин е имал друга възможност, за да отпътува със
зет си Краузе през Сърбия за Германия. Известно е, че Германия и Сърбия
оказват финансова помощ на антисъветските организации131 и ген. Врангел,
чийто щаб се намира в Сърбия, по това време успява да изведе от България
в Сърбия 600 руски военни.132 Като деен монархист ген. Калитин е могъл
да разчита и на руския монархически център в Германия. През 1921 г. в Бад
Райхенгале, Бавария, е проведен конгрес на руските монархисти и е създаден
Висш монархически съвет, а след това и Руски народно-демократичен съюз
на конституционните монархисти133. За това ген. Калитин като ръководител на
монархическа организация в Стара Загора вероятно е бил осведомен и неслучайно е планирал своето заминаване за Германия (в писмото си от 12 октомври 1922 г. до Ив. Евстр. Гешов той изрично съобщава, че се готви да замине

Рупчева, Г. Българската помощ за руските емигранти ветерани от Руско-турската война 1877 – 1878 г., с. 84–89, 91–92 (Rupcheva, G. Balgarskata pomosht za ruskite
emigranti veterani ot Rusko-turskata voyna 1877-1878 g., s. 84–89, 91–92); Рупчева, Г. Деятельность Центральной комиссии по оказыванию помощи русским ветеранам Русскотурецкой войны 1877 – 1878 годов. – В: Славяноведение, 2005, 5, 67–77 (Rupcheva, G.
Deyatelynosty Tsentralynoy komissii po okazayvaniyu pomoshti russkim veteranam Russkoturetskoy voynay 1877 – 1878 godov. – V: Slavyanovedenie, 2005, 5, 67–77.).
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Иван Евстратиев Гешов. Лична кореспонденция. // Съставили Радослав
Попов и Василка Танкова. С., 1994, с. 263–265 (Ivan Evstratiev Geshov. Lichna
korespondentsiya. // Sastavili Radoslav Popov I Vasilka Tankova. S., 1994, s. 263–265).
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Известно е, че Германия и Сърбия оказват финансова помощ на
антисъветските организации. Вж. Спасов, Л. Врангеловата армия в България 1919 –
1923, с. 178–179 (Spasov, L. Vrangelovata armiya v Balgariya 1919 – 1923, s. 178–179).
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ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 2734, л. 8 (CDA, f. 176K, op. 4, a.e. 2734, l. 8).
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Политическая история русской эмиграции 1920 – 1940 гг. Документы и
материалы. Москва, 1999, с. 70–71. (Politicheskaya istoriya russkoy emigratsii 1920 –
1940 gg. Dokumentay i materialay. Moskva, 1999, s. 70–71.).
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за Берлин).134 През късната есен на 1922 г. дъщеря му Наталия Петровна получава първото писмо от баща си и съпруга си А. Н. Краузе от Германия.135 Но
през пролетта на 1923 г. обществено-политическата ситуация там е променена и отношението на германските власти към руските бежанци е претърпяло
определена еволюция – от напълно доброжелателно отношението към русите
германското правителство започва да води политика, тласкаща руските бежанци към заминаване от страната в трети страни.136. Това е една от причините
ген. Калитин и зет му още през 1923 г. да се установят във Франция.
В Париж генерал П. Калитин получава високо признание сред руските
емигрантски среди. На 9 декември (26 ноември с.ст.) 1923 г. във Франция е
учреден Съюзът на Георгиевските кавалери на ордена „Св. Георги“, Георгиевско оръжие, георгиевски кръстове и медали, с цел оказване взаимопомощ на
намиращите се зад граница, и първият негов председател до края на живота
си е генерал Пьотр Петрович Калитин, един от най-старите Георгиевски кавалери.137 Ген. Калитин дейно участва в живота на различните общности на
руските емигранти, поддържа контакти с представители на руския имперски
двор в емиграция – императрица Мария Фьодоровна, Великия княз Николай
Николаевич (младши)138 и Великия княз Кирил Владимирович139, със Съюза
НБКМ, БИА, ф. 272, а.е. 1716, л. 2.
Из мемуаров дочери генерала Натальи Петровны Краузе. – В: Логунов, Д.
Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 287. (Iz memuarov docheri
generala Natalyi Petrovnay Krauze. – V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni.
Chelyabinsk, 2014, s. 287.).
136
Винник, А. В. Германские власти и Русский Берлин в 1920-е гг. По материалам Российского государственного военного архива. – В: Русский Берлин 1920 –
1945. Москва, 2006, с. 367–368. (Vinnik, A. V. Germanskie vlasti i Russkiy Berlin v
1920-e gg. Po materialam Rossiyskogo gosudarstvennogo voennogo arhiva. – V: Russkiy
Berlin 1920 – 1945. Moskva, 2006, s. 367–368.).
137
Описание знака председателя Союза Георгиевских кавалеров. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 268. (Opisanie
znaka predsedatelya Soyuza Georgievskih kavalerov. – V: Logunov, D. F. General Kalitin:
stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 268.).
138
Сообщение председателя Союза кавалеров императорского военного ордена
Святого Великомученика и Победоносца Георгия и Георгиевского оружия об ответах
на поздравительные телеграммы от императрицы Марии Федоровны и великого князя
Николая Николаевича. – В: Русская военная эмиграция 20 – 40-х годов. Документы и
материалы. Том 2, Москва, 2001, с. 394; Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы
жизни. Челябинск, 2014, с. 269. (Soobshtenie predsedatelya Soyuza kavalerov
imperatorskogo voennogo ordena Svyatogo Velikomuchenika i Pobedonostsa Georgiya
i Georgievskogo oruzhiya ob otvetah na pozdravitelynaye telegrammay ot imperatritsay
Marii Fedorovnay i velikogo knyazya Nikolaya Nikolaevicha. – V: Russkaya voennaya
emigratsiya 20 – 40-h godov. Dokumentay i materialay. Tom 2, Moskva, 2001, s. 394;
Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 269.).
139
Из оперативной сводки О. Г. П. У. (1924). – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин:
страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 270, 271. (Iz operativnoy svodki O. G. P. U. (1924). –
V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 270, 271.).
134
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на руските офицери, участвали в Световната война, присъства на съвещанието с Врангел на 25.11.1924 г. в Париж, на което е решено да се създаде РОВС,
и се включва в разработването на неговия статут140, посещава приют за деца
на руски емигранти край Париж141, сътрудничи на руски емигрантски парижки издания „Вечернее время“ и „Русское время“, в които публикува своите
спомени, и е в близки връзки с П. Б. Струве, редактор на руския умерено консервативен монархически орган на руската национална мисъл – в. „Возрождение“, едно от най-авторитетните периодични издания на руската емиграция.142
В Париж ген. Калитин получава неголяма пенсия от френското правителство като инвалид и участник в Първата световна война.143 За да осигури
прехраната на семейството, реалностите на емигрантството заставят 70-годишният генерал да работи като нощен надзирател в автомобилен завод. През
последните години от живота на стария генерал „страшната нужда“ и „тежките грижи за насъщния хляб“ и „невероятно тежките материални условия“
не го сломяват и той успява да съхрани „непоколебима твърдост на духа, вяра
в победата.“144 Когато тежко боледува, той получава парични помощи и от
руски емигранти в чужбина, от редакции на емигрантски издания, от френски
общества.145 Ген. Калитин умира от инфаркт на 6 юни 1927 г. в старческия
Из оперативной сводки О. Г. П. У. (1924), с. 271. (Iz operativnoy svodki O. G.
P. U. (1924), s. 271.).
141
Генерал Калитин. Поездка в Сен-Жермен. Русское время, № 126, 7 нояб.
1925. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 271–
272. (General Kalitin. Poezdka v Sen-Zhermen. Russkoe vremya, № 126, 7 noyab. 1925. –
V: Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 271–272.).
142
Письмо Петра Петровича Калитина к Петру Бернгардовичу Струве (1926);
Письмо к Петру Бернгардовичу (1927). – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин:
страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 273, 278–279. (Pisymo Petra Petrovicha Kalitina
k Petru Berngardovichu Struve (1926); Pisymo k Petru Berngardovichu (1927). – V:
Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 273, 278–279.).
143
Калитин Петр Петрович httpi//ria 1914. Info/index.php?title=Калитин _Петр_
Петрович. [онлайн] [прегледан 10.07.2018].
144
А. А. Б. (Андрей Андреевич Балакин) У председателя Союза Георгиевских
кавалеров; А. А. Балакин, Беседа с ген. П. П. Калитиным; В. Р. На обеде у Георгиевских
кавалеров. Возрождение, № 555, 9 дек. 1926; № 562, 16 дек. 1926. – В: Логунов, Д.
Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 275–276, 277. (A. A.
B. (Andrey Andreevich Balakin) U predsedatelya Soyuza Georgievskih kavalerov; A.
A. Balakin, Beseda s gen. P. P. Kalitinaym; V. R. Na obede u Georgievskih kavalerov.
Vozrozhdenie, № 555, 9 dek. 1926; № 562, 16 dek. 1926. – V: Logunov, D. F. General
Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 275–276, 277.).
145
В. Р. На обеде у Георгиевских кавалеров, Возрождение, № 562, 16 дек. 1926;
Письмо к Петру Бернгардовичу Струве (1927); Из мемуаров дочери генерала Натальи
Петровны Краузе; Последнее письмо П. П. Калитина дочке Наточке. 19 май [1927]. – В:
Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 277, 280–281,
293. (V. R. Na obede u Georgievskih kavalerov, Vozrozhdenie, № 562, 16 dek. 1926; Pisymo
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„Руски дом” на княгиня Мешчерска,146 където живее през последните месеци
от живота си и където дописва своите мемоари. Руските емигрантски издания, между които и парижкият в. „Возрождение“, който най-широко отразява
неговия живот, пишат за голямата почит, която руските емигранти в Париж
му отдават.147 Генерал Пьотр Калитин е един от първите руски емигранти,
погребан в центъра на старата част на парижкото гробище „Сен-Женевиев
дьо Буа“, главно гробище на руската емиграция във Франция.148 Днес името
на генерал Пьотр Петрович Калитин е между имената на 6800 руски офицери
от кавалерията, включително и тези, умрели в емиграция.149
Изразявам своята благодарност за оказаното ми съдействие при изследването на проф. Милена Цанева – литературовед, на Лора Василева, уредник
в Къщата музей „Иван Вазов“ – гр. София, на сътрудниците при НБКМ, БИА
Зорка Иванова, Ваня Спасова, д-р Руслан Иванов и д-р Камелия Божилова,
на Стефка Петрова, директор на дирекция „Централен държавен архив“, и на
сътрудниците при ЦДА Огнян Пунев, Румяна Недялкова, Дарина Билярска
и Милена Милчева, на полковник професор Тодор Петров, на директорката
на Библиотека „Родина“ – Стара Загора Слава Драганова, на Петър Калчев –
директор на Регионалния исторически музей-Стара Загора, и на уредничката
при музея Райна Антонова-Тончева, на старозагорския общественик Любомир Вълков, на русиста Светослав Арсениев – преводач на писмото на генерал
Калитин до Иван Евстр. Гешов, и на русистката Ксения Иванова.
k Petru Berngardovichu Struve (1927); Iz memuarov docheri generala Natalyi Petrovnay
Krauze; Poslednee pisymo P. P. Kalitina dochke Natochke. 19 may [1927]. – V: Logunov, D.
F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 277, 280–281, 293.).
146
Баратов, Н. Русский уголок. „Русский Дом“ для престарелых и нетрудоспособных в С.-Женевьев-де-Буа. – Возрождение, № 726, 29 мая 1927.; Из мемуаров
дочери генерала Натальи Петровны Краузе. – В: Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин:
страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 282–285. (Baratov, N. Russkiy ugolok. „Russkiy
Dom“ dlya prestarelayh i netrudosposobnayh v S.-Zhenevyev-de-Bua. – Vozrozhdenie,
№ 726, 29 maya 1927.; Iz memuarov docheri generala Natalyi Petrovnay Krauze. – V:
Logunov, D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 282–285.).
147
Я. М. Скончался генерал П. П. Калитин; Б. Суворин. Памяти ген. Калитина; Я.
М. Похороны генерала П. П. Калитина; Возрождение, № 735, 7 июня 1927, с. 1, 3. – В:
Логунов, Д. Ф. Генерал Калитин: страницы жизни. Челябинск, 2014, с. 295, 296–297,
298–299. (Ya. M. Skonchalsya general P. P. Kalitin; B. Suvorin. Pamyati gen. Kalitina; Ya. M.
Pohoronay generala P. P. Kalitina; Vozrozhdenie, № 735, 7 iyunya 1927, s. 1, 3. – V: Logunov,
D. F. General Kalitin: stranitsay zhizni. Chelyabinsk, 2014, s. 295, 296–297, 298–299.).
148
Незабытые могилы. Русское зарубежье: Некрологи 1917 – 1997 в шести
томах. Составитель В. Н. Чуваков. Т. 3, И – К. М., 2001, с. 676. (Nezabaytaye mogilay.
Russkoe zarubezhye: Nekrologi 1917 – 1997 v shesti tomah. Sostavitely V. N. Chuvakov. T.
3, I – K. M., 2001, s. 676.).
149
Волков, С. Офицеры армейской кавалерии, с. 23. (Volkov, S. Ofitseray
armeyskoy kavalerii, s. 23.).
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Приложение
ПИСМО НА ГЕНЕРАЛ ПЬОТР ПЕТРОВИЧ КАЛИТИН
ДО ИВАН ВАЗОВ150
Многопочит аеми и драги Иван Минчев(ич)!
Позволете ми, като на един от най-старите генерали на бившата славна
армия да Ви поднеса чувствата на моето възхищение и моите сърдечни поздрави за седемдесетгодишнината на Вашия плодотворен живот и за петдесетгодишнината на славната Ви поетическа дейност!
Бидейки в Стара Загора, аз бях щастлив и дълбоко трогнат да видя колко
сърдечно и с голямата любов честваше населението своя велик народен поет.
През един срок от 50 години Вие осветявахте тъмнината и пробуждахте сърцата на народа към свобода и към всичко прекрасно.
Сега Вие пожънахте плодовете на своите трудове. България е една от
най-хубавите страни в света; тя е свободна, демократична и трябва да се наслаждава на мир и бързо културно развитие. Съединявайте нейните сърца и
души в една партия, която се казва е д и н н а и н е р аз д е л н а Б ъ л г а р и я;
нека тя да не забравя своята драга майка, болна Русия. Нейното оздравяване
не е далеко и тогава тя пак ще притисне в своите прегръдки и към своите гърди драгата си дъщеря България. Ние, старите руски хора, живеем с една идея
и с една мисъл, че „славянските извори ще се слеят в едно море“, и то „не ще
пресъхне никога“.
Прегръщам Ви отдалеч и желая дълги години щастлива плодотворна
деятелност. Нека Бог да Ви запази за слава и щастие на Вашата хубава родина.
Стара Загора

Уважаващият Ви Петър Калитин

Чилингиров, Ст. Прослава на Ивана Вазова, с. 287–288 (Chilingirov, St.
Proslava na Ivana Vazova, s. 287–288).
150

Генерал Пьотр Петрович Калитин в България 1920 – 1922 г.

67

ПИСМО НА ИВАН ВАЗОВ ДО ГЕНЕРАЛ ПЬОТР КАЛИТИН151
М н о гоу в а ж а е м и П е т р П е т р о в и ч .
Приветственото Ви писмо ме трогна дълбоко. Като истински брат на нашия славен подполковник Калитин, сърдцето Ви е изпълнено с гореща любов –
към България. Сърдечно Ви благодаря за хубавите чувства към мен и моето
отечество. Нека Бог помогне да се сбъднат скоро Вашите благопожелания за
единството на славянството – скъп идеал за всеки честен българин. Стискам Ви
ръката и желая най-скорошно освобождение на родината Ви от мерзкото иго.
София, 4.ХІ.1920 г.
Ваш предан: И. Вазов

ПИСМО НА ГЕНЕРАЛ ПЬОТР ПЕТРОВИЧ КАЛИТИН
ДО ИВАН ЕВСТРАТИЕВ ГЕШОВ152

153154155

12 октября 1922153 г.
Старая Загора,
улица Александра Экзарха № 18
Генерал от кавалерии
Петр Петрович Калитин

12 октомври 1922
гр. Стара Загора,
улица Александър Екзарх № 18
Генерал от кавалерията
Пьотр Петрович Калитин

Глубокоуважаемый
Иван Евстрафиевич

Дълбокоуважаеми
Иван Евстрафиевич

Тяжелые и невыносимо оскорбительные
действия современного Болгарского правительства, друзей наших смертельных
врагов большевиков действующих в тесном союзе с Г.154 Стамбулийским155 гонение на все Русское, вынуждают нас, заслуженных истинно Русских людей при

Тежките и непоносимо оскърбителни
действия на сегашното българско правителство, приятели на смъртните ни
врагове болшевиките, действащи в тесен
съюз с Г.[осподин] Стамболийски, гоненията срещу всичко руско, принуждават
нас, заслужилите наистина руски хора

Зора, бр. 465, 18 ноември 1920, с. 1 (Zora, br. 465, 18 noemvri 1920, s. 1).
НБКМ, БИА, ф. 272, а.е. 1716, л. 1–4 (NBKM, BIA, f. 272, a.e. 1716, l. 1–4).
153
При записа на разшифровката на писмото е използван съвременният руски правопис. Запазени са някои граматични форми и пунктуацията на оригинала (бел. на прев.).
154
Съкращение „Господин“ (бел. на прев.).
155
Така е в текста (бел. на прев.).
151
152
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первой возможности, покинуть бывшую
до сего дорогую нам и гостеприимную
Болгарию и искать убежища и приюта в
других странах где есть уважение к законности и личности человека. Во имя
моего покойного брата Павла Петровича
Калитина, Вашего народного Болгарского героя, павшего в 1877 году при Старой
Загоре за освобождение Болгарии. Зная
Ваше широкое истинно Русофильское
сердце и горячую братскую любовь к
нам несчастным горьким изгнанникам, ‒
прошу Вас Глубокоуважаемый Иван Евстрафиевич не отказать мне в денежной
помощи, чтобы я мог совместно с моим
зятем Гвардии Полковником Краузе доехать до Берлина, где мое доброе военное
имя даст нам некоторый приют и главное
душевное спокойствие.
Сумму которую Вы будете добры одолжить мне, я возвращу Вам при первой же
возможности с глубочайшею благодарностью. На днях я ожидаю из Германии
разрешение нам обоим на выезд.

В името на покойния ми брат Павел
Петрович Калитин, Ваш народен български герой, паднал в бой през 1877 година
край Стара Загора за освобождението на
България. Знаейки Вашето широко истинско русофилско сърце и гореща братска любов към нас, нещастните бедни
изгнаници, моля Ви, дълбокоуважаеми
Иван Евстрафиевич, да ми окажете парична помощ, за да мога заедно със зет
ми – гвардейски полковник Краузе, да
стигна до Берлин, където доброто ми военно име ще ни даде някакъв подслон, и
главно душевно спокойствие.
Сумата, която ще бъдете така добър да
ми заемете, ще Ви върна при първа възможност с дълбока благодарност. Тези
дни очаквам от Германия разрешение за
отпътуване на двама ни.
Приемете уверенията ми в най-дълбоко
почтение и преданост към Вас.

С уважение към Вас
П. Калитин
Примите уверения в моем к Вам глубоПревод от руски Светослав Арсениев
чайшем почтении и преданности.
Уважающий Вас
П. Калитин
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ОТЗВУКЪТ ОТ БЪЛГАРО-ЮГОСЛАВСКИЯ ПАКТ
Тодорка Симеонова
THE RESPONSE OF THE BULGARIAN-YUGOSLAV PACT
Todorka Simeonova
Signed Bulgarian-Yugoslav pact of “eternal friendship” on January 24, 1937 in
Belgrade does not clarify mutual obligations between the two countries. According to him,
between Bulgaria and Yugoslavia is intolerable state of war. In case of conflict, which has
involved one of the contracting parties, the other cannot intervene as an ally of the opposing camp. No other clauses pact does not contain. And after its signing it remains a task
quite unknown to diplomats.

Подписаният българо-югославски пакт за „вечно приятелство” на 24
януари 1937 г. в Белград не изяснява взаимните задължения между двете страни. Според него между България и Югославия е недопустимо състоянието
на война. В случай на конфликт, в който е замесена една от договарящите се
страни, другата не може да се намеси като съюзник на противниковия лагер.
Никакви други клаузи пактът не съдържа. И след неговото подписване той си
остава задача с доста неизвестни за дипломатите, и подозренията към двете
страни стават по-големи. Главното възражение срещу него е, че той се намира
под патронажа на Германия и разлага системата от колективна сигурност, както
и взаимно изключващите се задължения на Югославия на Балканите – „вечен
приятел” на България и „съюзник” на Румъния, Гърция и Турция в Балканския
пакт. Великобритания, която одобрява пакта между България и Югославия, започва да задава редица въпроси: дали този пакт не води до отслабване на Балканския пакт и дали българското правителство не смята да предложи подобни
пактове на Румъния и Гърция. Най-големи безпокойства от сключения българо-югославски пакт има в Румъния и Гърция, защото този пакт се преценява
като гарантиране на българо-югославската граница и нараства опасността за
статуквото на Румъния и Гърция. Срещу подкрепата си за българо-югославския пакт Франция цели обвързването на Югославия с нови ангажименти за
френската система за сигурност. Но освен обещание за участие във военни
маневри на Малката Антанта, Югославия не поема нови задължение и проваля
френската инициатива за сключване на пакт за взаимопомощ.1
Манчев, К. Югославия и международните отношения на Балканите 1933 –
1939. София, 1989, с. 100 (Manchev, K. Yugoslaviya i mezhdunarodnite otnosheniya
1
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Тези действия на М. Стоядинович показват стремежа на Югославия
да се освободи от френското влияние. Докато режимите в Румъния и Гърция
проявяват известна въздържаност, то гръцката опозиция атакува министърпредседателя Й. Метаксас, че: не предотвратява сключването на българо-югославски пакт; не се консултира с политическите сили в страната по въпросите
на външната политика; пактът не укрепва Балканското съглашение; че чрез
жп линията Кюстендил – Куманово България ще се свърже с пристанището
Солун през югославската свободна зона, и т. н. Част от румънския политически елит също смята, че сключването на пакта означава край на Балканската антанта, от което ще пострада Гърция, защото Югославия и България ще
осъществят натиск по линията Вардар – Солун – Дедеагач. Дори румънският
крал упреква Татареску, че дава съгласието си на М. Стоядинович за сключване на пакта. Той може да даде съгласие едва след като бъде уговорен едновременно с него и българо-румънски договор. Правителствата на Румъния и Гърция се обръщат за съдействие към Франция, като се настоява да не се допусне
създаването на една югославско-българска конфедерация. Те посочват, че ако
Франция не се застъпи и остави нещата да продължават така, то Румъния и
Гърция ще търсят друг начин за охрана на своите интереси. Но Франция не
предприема нищо в тази насока, защото е убедена, че на този етап подобна
стъпка в Белград няма да даде особен резултат.2
Успокоение на Балканите не настъпва и след подписването на българо-югославския пакт: съюзниците на Югославия са недоволни от него, а М.
Стоядинович заплашва, че в случай на по-сериозна съпротива ще напусне
Балканския пакт, защото за него и за Белград по-голямо значение имат отношенията с България. Югославия обаче не желае открит конфликт с регионалните съглашения, в които тя членува, а българо-югославският пакт ѝ е необходим поради вътрешнополитически причини. Така намалява трудностите на
югославското правителство в Македония и създава благоприятни условия за
na Balkanite 1933 – 1939. Sofiya, 1989, s. 100); Манчев, К. Националният въпрос на
Балканите. София, 1995, с. 259, 296 (Manchev, K. Natsionalniyаt vapros na Balkanite.
Sofiya, 1995, s. 259, 296); Манчев, К., В. Бистрицки. Българо-югославско сближение
и Чехословакия 1933 – 1937. – ИПр, 1968, кн. 4-5, с. 17; (Manchev, K., V. Bistritski.
Balgaro-yugoslavskoto sblizhenie i Chehoslovakiya 1933 – 1937. – IPr, 1968, kn. 4-5, s.
17); Манчев, К., В. Бистрицки. България и нейните съседи 1931 – 1939. Политически и дипломатически отношения. София, 1978, с. 10 сл.; (Manchev, K., V. Bistritski.
Balhariya i neynite sasedi 1931 – 1939. Politicheski i diplomaticheski otnosheniya. Sofiya,
1978, s. 10 sl.); ЦДА, ф. 3к, оп. 12, а.е. 2729, л. 2 (TSDA, f. 3k, op. 12, a.e. 2729, l. 2).
2
Спасов, Л. България, Великите сили и балканските държави 1933 – 1939 г.
София, 1993, с. 5; (Spasov, L. Balgariya, Velikite sili i balkanskite darzhavi 1933 – 1939
g. Sofiya, 1993, s. 5); Кузманова, А. Балканската политика на Румъния 1933 – 1939.
София, 1984, с. 31–32; (Kuzmanova, A. Balkanskata politika na Rumaniya 1933 – 1939.
Sofiya, 1984, s. 31–32); Vinaver, V. Jugoslavija i Francuska izmedu dva svetska rata (Da
li je Jugoslavija bila francuski „satelit”). Beograd, 1985, s. 34–239.
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решаване на сръбско-хърватските противоречия. М. Стоядинович неведнъж
декларира верността си към Малката антанта и Балканския пакт. В същото
време той продължава да разширява връзките си с Германия, подготвя споразумение с Италия и търси сближаване с Унгария. М. Стоядинович оправдава
тези свои действия пред своите съюзници с вътрешнополитически мотиви:
с Германия поради стопански причини; с Италия да се ограничи подкрепата
за хърватите и Албания; с Унгария да се неутрализират ревизионистичните
настроения на Будапеща към Войводина. Пред германската дипломация изтъква желанието на Югославия да приеме всяко германско искане с изключение на едно – отказа от сключените по-рано договори. Причина за това е
вероятната негативна реакция на югославските съюзници. Когато Югославия
сключи двустранни договори с България, Италия, Германия и т. н., днешните
югославски съюзници един ден ще осъзнаят, че договорите за Малкото съглашение и Балканския пакт ще бъдат съвсем без значение, защото сключените
впоследствие договори с други държави ги правят съвършено безпредметни.3
Още в началото на 1937 г. става ясно, че българо-югославският пакт трудно
ще съжителства с Балканското съглашение. Той става предмет на обсъждане
на Постоянния съвет на Балканския пакт, проведен на 15 февруари 1937 г. в
Атина. Целта е по-скоро да се изясни положението, отколкото да се поставят
двата пакта в хармония. Гърция в лицето на Й. Метаксас иска от М. Стоядинович не само категорична декларация, но и подписване на един протокол, гарантиращ съществуващите граници на Балканите. Съвместно Гърция
и Румъния настояват за гаранции, в случай на агресия от страна на България,
югославското правителство да се чувства обвързано от задълженията на българо-югославския договор. М. Стоядинович отказва да подпише подобна декларация и заявява, че българо-югославският пакт не може да се използва във
вреда на страните от Балканския пакт. Подписва се строго секретен протокол,
който съдържа три части. В първата част се казва: 1. М. Стоядинович оповестява, че българо-югославският пакт с нищо не засяга задълженията, произтичащи от съюзните договори, сключени от Югославия с останалите балкански
страни. 2. Българо-югославският пакт е само инструмент на мира. 3. М. Стоядинович е упълномощен да заяви, че българите са готови да сключат подобен
пакт със съседите си, щом като съществуващите проблеми бъдат уредени. 4.
Пактът ще се регистрира в ОН в Женева. По нататък в протокола е изразена
Манчев, К. Мемоарите на Стоядинович и някои балкански проблеми преди
Втората световна война. – ИПр, 1971, кн. 3, 105 ( Manchev, K. Memoarite na Stoyadinovich i nyakoi balkanski problemi predi Vtorata svetovna voyna. – IPr, 1971, kn. 3. 105);
Манчев, К. Германия и българо-югославските отношения в навечерието на Втората световна война. – В: Българо-германски отношения и връзки. Т. 1, София, 1972
(Manchev, K. Germaniya i balgaro-yugoslavskite otnosheniya v navecherieto na Vtorata
svetovna voyna. – V: Balgaro-germanski otnosheniya i vrazki. T. 1, Sofiya, 1972); Смирнова, Н. Д. Балканская политика фашистской Италии (1936 – 1941). Москва, 1969
(Smirnova, N. D. Balkanskaya politika fashistskoy Italii (1936 – 1941). Moskva, 1969).
3
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благодарност от Метаксас, Антонеску и Арас към Стоядинович за дадените
пояснения и молбата им да препоръча на България, в интерес на стабилността
и мира на Балканите, да предложи в най-скоро време подобен пакт и на Румъния и Гърция. Втората част на протокола се отнася до стопанските въпроси,
а третата част е за въоръжаването на България. Решава се всеки от членовете
на Балканския пакт да внимава по отношение на българското въоръжаване в
зависимост от това, как то ще продължи. Конференцията в Атина в началото
на 1937 г. може да се определи като успех за Югославия и за останалите три
балкански страни. Тя узаконява положението на Югославия като член на Балканския пакт и „вечен приятел” на България, а, от друга страна, Румъния, Гърция и Турция получават обещание от Белград, че българо-югославският пакт
не засяга задълженията на Югославия, произтичащи от Балканския пакт.4
Недоверието в Румъния и Гърция остава, като Румъния декларира, че
няма да приеме сключването на какъвто и да е българо-румънски пакт без едновременно сключване на българо-гръцки, като по този начин се отправя критика към Белград заради едностранното сключване на българо-югославски
пакт. Регентът принц Павел уверява румънския външен министър, че в случай
на конфликт в Европа Югославия ще бъде на страната на съюзниците си от
френската система за сигурност. В Народната скупщина в Белград на 4 март
1937 г. М. Стоядинович прави експозе по външната политика, в което заявява,
че води миролюбива външна политика, поддържа и развива традиционните
връзки с Франция, страните от Малката антанта и Балканския пакт, стреми
се да спечели и нови приятели и да осигури мира на югославските граници.
Той уверява, че пактът от 24 януари 1937 г. е сключен по предварителни споразумения с държавите от Балканския пакт и Малката антанта и представлява
голяма крачка на България към сближение с останалите балкански държави.
М. Стоядинович добре разбира, че българо-югославският пакт не приближава
България към френската система за сигурност. За да не предизвикат останалите балкански държави, Белград и София не афишират българо-югославското
„вечно приятелство”.5
За да разсее всякакви подозрения, българското правителство декларира,
че пактът не е насочен срещу някого, не съдържа тайни клаузи и конвенции, а
само узаконява приятелските отношения между България и Югославия. След
подписването на пакта българското правителство продължава контактите си с
Манчев, К. Югославия и международните отношения на Балканите, с. 85
(Manchev, K. Yugoslaviya i mezhdunarodnite otnosheniya na Balkanite, s. 85); Кузманова, А. Балканската политика на Румъния, 31–32 (Kuzmanova, A. Balkanskata politika
na Rumaniya, 31–32); Кузманова, А. Основни тенденции в Балканската антанта през
февруари 1934 – септември 1939 г. – Векове, 1975, кн. 3, с. 3, 17 и сл. (Kuzmanova, A.
Osnovni tendentsii v Balkanskata аntanta prez fevruari 1934 – septemvri 1939 g. – Vekove,
1975, kn. 3, s. 3, 17 i sl.).
5
Mičeva, Z. A travers ľ histoire des socits bulgaro -yougoslaves (1933 – 1940). –
Etudes balkaniques, III, Sofiya, 1966, s. 11 i sl.
4
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Румъния и Гърция, като иска постигане на задоволителни резултати по спорните въпроси с тези държави. Тези декларации не са в състояние да успокоят
Румъния, Гърция и Турция. Те смятат, че с този пакт България излиза от изолацията и подобрява позициите си. Затова тези държави започват да търсят начин за осигуряване безопасността на своите граници извън Балканския пакт.6
Сключването на българо-югославския пакт създава благоприятни условия за уреждане на отношенията на Югославия с Германия, Италия и Унгария. По същото време българското правителство разчита чрез сключения
пакт с Югославия да се създаде благоприятна международна обстановка за
териториални промени на Балканите в нейна полза. Всичко това води до понататъшното отслабване на Балканския пакт и до промени на Балканите. След
подписването на българо-югославския пакт за вечно приятелство продължават промените в Европа и на Балканите. През октомври 1936г. е подписано
германо-италианско съглашение, известно като „Оста Берлин – Рим“. Месец
по късно е сключен „антикоминтерновски пакт” между Германия и Япония,
като през следващата година се присъединява и Италия. Продължава и умиротворителната политика на Англия и Франция. В началото на 1937 г. Германия се отказва от Средиземноморския басейн като сфера на влияние в полза
на Италия. На 25 март 1937 г. е сключено итало-югославско споразумение,
което е югославската политика за лавиране между Рим и Берлин, за да отклони италианските аспирации от Хърватия и Далмация. През юни 1937 г. на посещение в Белград е германският външен министър Нойрат. И за двете страни
водените двустранни разговори са удовлетворителни. Стоядинович заявява,
че Югославия не може и не желае да помогне на Чехословакия при конфликт
с Германия. Не се изказва добре и за Румъния, където крал Карол ІІ и Антонеску се опитват да направят завой във външната политика.7
Турция е най-активна сред балканските държави след подписването на
двустранния пакт. След разговорите от 16 – 19 март 1937 г. с румънския външен министър в Анкара, И. Иньоню и Р. Арас посещават Белград. На връщане се отбиват в София, където разговарят с цар Борис ІІІ и Г. Кьосеиванов.
Манчев, К., В. Бистрицки. България и нейните съседи, 84–132 (Manchev, K.,
V. Bistritski. Balgariya i neynite sasedi, 84–132); Бистрицки, В. За българската външна
политика през 30-те години (1931 – 1938). – Във: Външната политика на България
(1878 – 1944). Изследвания по българска история, Т. 3, София, 1978 (Bistritski, V. Za
balgarskata vanshna politika prez 30-te godini (1931 – 1938). – Vav: Vanshnata politika na
Balgariya (1878 – 1944). Izsledvaniya po balgarska istoriya, T. 3, Sofiya, 1978).
7
Марков, Г. Българо-германски дипломатически отношения 1919 – 1939. – В:
Българо-германски отношения и връзки. Т. 3, София, 1981, с. 234 (Markov, G. Balgaro-germanski diplomaticheski otnosheniya 1919 – 1939. – V: Balgaro-germanski otnosheniya i vrazki. T. 3, Sofiya, 1981, s. 234); Марков, Г. Българо-германски отношения
1931 – 1939. София, 1984 (Markov, G. Balgaro-germanski otnosheniya 1931 – 1939.
Sofiya, 1984); ЦДА, ф. 176, оп. 6, а. е. 2263, л. 121 (TSDA, f. 176, op. 6, a.e. 2263, l.
121); ЦДА, ф. 3к, оп. 12, а.е. 1643, л. 3 (TSDA, f. 3k, op. 12, a.e. 1643, l. 3).
6
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Турските държавници и в югославската, и в българската столица подчертават
добрите си отношения с двете славянски държави. Идеята на Турция е за поддържане на добри отношения и с останалите балкански държави. На път за
Женева Р. Арас се отбива в Букурещ, а седмица по-късно министър-председателят Иньоню е в Атина. На 24 май 1937 г. И. Иньоню отново е в Гърция.
А на 17 – 22 октомври 1937 г. Метаксас посещава Анкара. Тази размяна на
визити е демонстрация на сърдечни отношения между двете страни и води
до подписването на руско-гръцка военна конвенция от 20 октомври 1937 г.,
предвиждаща съгласувани действия на всички родове войски на двете държави. Конвенцията и приложеният към нея протокол се сключват за срок от
6 години. Това показва, че двете държави полагат усилия за по-тясно взаимодействие, независимо от взаимните гаранции в Балканската антанта.8
През ноември 1937 г. започват преговори между Хитлер и Халифакс,
които насочват германската експанзия на Изток. Англия се стреми да отклони
германското нахлуване на Балканите, а оттам към Близкия и Средния изток.
Това води до активизиране на английската политика в региона. През декември
Англия оказва натиск върху Анкара да инициира започването на преговори
между държавите от Балканската антанта и България. За разлика от Турция,
Румъния и Гърция са по-разтревожени от българо-югославския пакт. В Букурещ посрещат с тревога английската инициатива.
На 25 – 27 февруари 1938 г. в Анкара се провежда конференция на Постоянния съвет на Балканското съглашение, на която румънският министър
на външните работи Комнин определя румънско-югославските отношения
като „отлични”, а тези с България като „подобряващи се”. Р. Арас предава английското желание за сближение между България и Балканската антанта, като
предлага това да стане, като съюзниците признаят българското равноправие
във въоръжаването. А България трябва да направи декларация за ненападение по отношение на съседите си. До 15 април 1938 г. останалите балкански
държави трябва да представят своите становища в тази насока. Независимо от
приетата обща балканска декларация Турция и Гърция продължават задълбочаването на отношенията си. Поредната турска визита в Атина е на 27 април
1938 г. Сключен е „Допълнителен договор”, като реакция срещу българо-югославския пакт. За да разсеят всякакви подозрения, турските водещи политици
предприемат последователно посещение на Белград и София в началото на
май 1938 г. На 18 май 1938 г. в турската столица пристига югославският военен министър ген. Марич. Отново между двете страни се разменят декларации за взаимна вярност и привързаност към единството в Балканския пакт.9
Анчев, Ст. Балканите начин на употреба 1918 – 1938 г. Велико Търново,
2006, с. 166 (Anchev, St. Balkanite nachin na upotreba 1918 – 1938 g. Veliko Tarnovo,
2006, 166).
9
Живкова, Л. Англо-турецкие отношения 1933 – 1939. Москва, 1975, с. 131
(Zhivkova, L. Anglo-turetskie otnosheniya 1933 – 1939. Мoskva, 1975, s. 131); Живко8
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Румъния остава най-постоянният противник на идеята за отмяна на
военните клаузи на Ньойския договор и премахване на демилитаризираната
зона в Тракия. Тя е против съвместна декларация между Балканската антанта и България и предлага системата на двустранни договори с българското
правителство. Крал Карол ІІ пристига в Истанбул и разговаря с турския президент Мустафа Кемал. Англия се дразни от румънската несговорчивост и не
закъснява нейната реакция. По-време на посещението на министър-председателя Г. Татареску в Лондон, удовлетворението на искането му за увеличаване
на румънския износ на петрол и петролни деривати в Англия е обвързано с
румънското съгласие за сключване на споразумение между България и Балканското съглашение. Съпротивата на Букурещ е преодоляна под натиска на
английската дипломация.10
След френско-турското споразумение за Александрета на 3 май 1938 г.
и френско-турския договор за дружба от 4 юли 1938 г. става ясно, че Франция
следва английската балканска политика. През месец юли е постигнато съгласие за окончателния текст на споразумението между България и Балканското
съглашение, което е подписано на 31 юли 1938 г. в Солун от Г. Кьосеиванов за
България и Й. Метаксас от името на четирите балкански държави.
М. Стоядинович продължава политиката на балансиране между Германия и Италия, стремейки се да предпази Югославия от военен конфликт. На
11 декември 1938 г. в Югославия се провеждат парламентарни избори: издават се печатни материали и брошури, организират се митинги, произнасят се
речи, които обясняват успехите на М. Стоядинович: допълване на Балканското съглашение с българо-югославския пакт; сближение с Германия и осигуряване на германския пазар за югославски селскостопански произведения; споразумение с Италия, подобряване положението на югославското малцинство
в Италия и осигуряване на статуквото в района на Адриатика; подобряване
на югославо-унгарските отношения и осигуряване на мира по югославските
граници и откъм Унгария; запазване на „старите приятелства” и спечелване
на „нови”. В действителност обаче „успехите” на М. Стоядинович се оказват
съмнителни. Югославия губи доверието на старите си съюзници и Малката
антанта се разпада, остава съмнителна югославо-румънската солидарност,
създават се нови приятелства с Германия и Италия, които изглеждат несигурни и опасни. Неясната и неопределена политика на М. Стоядинович в много
отношения водят Югославия до международна изолация, до зависимост и намеса на германския и италианския империализъм. Поради този факт външната политика на М. Стоядинович търпи сериозна критика. Няма промяна и в
ва, Л. Англо-турски отношения в навечерието на Втората световна война. – ИПр,
1969, кн. 1, с. 15 (Zhivkova, L. Anglo-turski otnosheniya v navecherieto na Vtorata svetovna voyna. – IPr, 1969, кn. 1, s. 15).
10
Анчев, Ст. Балканите начин на употреба, с. 168 (Anchev, St. Balkanite nachin
na upotreba, s. 168).
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развитието на двустранните българо-югославски отношения, нищо конкретно
не се съдържа в пакта от 24 януари 1937 г. Той е наречен от югославския политик Й. Йованович „книжен мир, или мир на книга”.11
На 16 януари 1937 г. бившият български външен министър А. Буров
публикува във вестник „Мир” статия, в която се говори за стопанското сътрудничество на Балканите. Той подчертава, че не съществува нито един търговски договор между България и балканска държава, например Гърция може да
си достави въглища и жито не от Великобритания и Аржентина, а от България. Той доказва, че балканските държави имат общи стопански интереси и не
трябва да се явяват на международните пазари като конкуренти. Създадените
благоприятни отношения между България и Югославия трябва да се развиват
до едно общобалканско сътрудничество, което да доведе до образуването на
балкански митнически съюз. Идеята за митнически съюз между Югославия
и България става популярна след подписването на пакта от 24 януари 1937 г.
В София в края на март 1937 г. пристига В. Янич, председател на финансовата комисия в Югославската народна скупщина, който е за по-тясно българоюгославско сътрудничество и за сключване на митническа уния между двете
страни. Директорът на Белградската търговска камара Д. Богичевич предлага
да се създаде обща монета – динаро -левова, чрез която да стават взаимните
плащания между двете държави и да се засили кредитът на търговските и
индустриалните предприятия. И в двете държави се подчертава, че имат еднотипно стопанство, изнасят еднакви произведения на външните пазари, така че
трябва да се уеднакви стопанската им политика, като се съгласуват действията им на международните пазари. Възникват инициативи на отделни стопански организации в България и Югославия за сътрудничество. В началото на
април 1937 г. по инициатива на българските кооперативни централи в София
пристигат представители на югославски кооперативни организации: Главния
кооперативен съюз, Главния съюз на сръбските земеделски кооперации, Земеделските снабдителни кооперации в Белград, Загреб, Любляна, Нови Сад
и други. Проведеното съвместно събрание завършва с учредяването на един
Българо-югославски кооперативен институт, ръководен от трима българи и
двама югославяни. След това представителите на югославските кооперативни
организации посещават Пловдив, Брестовица, Перущица и други селища в
Пловдивско. През втората половина на октомври 1937 г. се провеждат няколко
заседания на Съвета на Българо-югославския кооперативен съюз в Белград.
Взето е решение за образуването на една постоянна смесена комисия от специалисти, която да проучва възможностите за разширяване на стопанското съМанчев, К. Югославия и фашистские государства в кoнце Второй мировой
войны (1937 – 1939). – Etudes balkaniques, Sofia., 1961, № 1, с. 15 (Manchev, K. Yugoslaviya i fashistskie gosudarstva v kontse Vtoroy mirovoy voyny (1937 – 1939). – Etudes
balkaniques, Sofia., 1961, № 1, s. 15); Miceva, Z. A travers i histore des societies bulgarojogoslaves (1933 – 1940). – Etudes historiques, т. 3, Sofia, 1966, 2, s. 335.
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трудничество, да следи стопанската структура на двете страни, да координира
държавната им стопанска политика и да проучи въпроса за митническа уния
между тях. Също така се препоръчва да се създаде транспортно дружество
от кооперативните организации на двете страни, да се основе кооперативно
застрахователно дружество, да се свика конференция от специалисти на централните организации на потребителните кооперации на двете страни, да се
образуват централни кооперативни финансови институти за финансово сътрудничество между кооперативните организации, да се разшири културният
обмен между кооперативните организации, да се организират екскурзии, изложби, издаване на съвместни бюлетини и т. н.12
Засилва се дейността на Българо-югославското дружество и се разширява културният обмен. През 1935 г. и 1936 г. се появяват нови моменти
в развитието на българо-югославските културни връзки. Народните театри
в София и Белград по инициатива на Българо-югославското дружество и на
Югославо-българската лига представят пиесите на Бр. Нушич „Ожалостена
фамилия”, и на Ст. Костов – „Големанов”. Бр. Нушич в знак на признателност за развитието на българо-югославските културни връзки и за неговото
богато и разностранно творчество е награден с Ордена за граждански заслуги
І степен. Едновременни взаимни гостувания на народните театри се състоят
през 1936 г. Българският народен театър представя на белградска сцена пиесите „Хъшове” от Иван Вазов, „Боряна” от Й. Йовков, „Свекърва” от А. Страшимиров и „Възелът” от Д. Немиров. В София Белградският народен театър
представя „Освобождението на Коста Шлюка” от П. Петрович, „Госпожа министершата” от Бр. Нушич, „Кир Яни” от Йов. Попович и „През мъртъвците”
от Д. Николаевич. Чрез театрите на двете страни са спечелени нови привърженици на сближението. Размяната на театрални трупи показва още един път
близостта на културата на България и Югославия. През 1935 – 1936 г. в България и Югославия гостуват значителен брой оперни артисти и музиканти: М.
Йованович, К. Ивич, М. Бугаринович, М. Золотович, М. Балканска, Л. Енчева
и др. В Югославия с интерес са посрещнати гастролите на Детската театрална
школа от София, трупата „Български народен балет” и концертите на хор „Родина” в Белград, Нови Сад, Суботица, Марибор, Загреб и Любляна.13
Особена дейност развиват студентските секции на Българо-югославското дружество в София и на Югославо-българската лига в Белград. До 1935 г.
са организирани над 350 студенти, които запознават студентската младеж с
Мичева, З. Българо-югославско културно сближение през 30-те години (1933 – 1940). – ИПр, 1967, кн. 3, с. 9 (Micheva, Z. Balgaro-yugoslavsko kulturno
sblizhenie prez 30-te godini (1933 – 1940). – IРr, 1967, kn. 3, s. 9).
13
Мичева, З. Българо-югославско културно сближение, с. 18 (Micheva, Z. Balgaro-yugoslavsko kulturno sblizhenie, s. 18); Правда, бр. 11050, 4 август 1935 г. (Pravda,
br. 11050, 4 avgust 1935 g.); Политика, бр. 9638, 18 март 1935 г. (Politika, br. 9638, 18
mart 1935 g.).
12
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научното и културното развитие на югославските народи. Група от 35 студенти са изпратени на почивка край Сплит на Адриатическо море. Гост на българските студенти е Бр. Нушич, който изнася реферат за историческото развитие на българо-югославските културни връзки. Той е избран за почетен член
на студентската секция. На 15 декември 1935 г. е организирана сказка за стопанското развитие на Югославия, придружена с филма „Югославия”. Както в
България, така и в Югославия са изпратени неколкократно студентски групи,
които се запознават с устройството и развитието на висшето образование и с
културния живот на двата народа. В началото на 1935 г. за Югославия заминава 45-членна студентска делегация от Софийския университет, ръководена
от проф. Асен Златаров. В Коларчевия народен университет проф. Златаров
изнася лекция на тема „Биологическите проблеми на живота и смъртта”. Визитата е върната през април същата година, в София пристига група от 62-ма
югославски студенти, членове на Югославо-българската лига.14
През 1935 – 1936 г. в Югославия пристигат и делегации на ветеринарни
лекари, журналисти, агрономи. В България пристигат 60 югославски учители, 300-членна делегация на Югославо-българската лига. През юни 1935 г.
по време на Балканиадата в София идват около 1000 гости от Югославия. В
Белград е издадена Граматика на българския език и допълнение към Българосърбо-хърватски диференциален речник. Организиран е курс за изучаване на
български език в Коларчевия университет, ръководен от Г. Константинов. В
София също е открит курс за изучаване на сърбохърватски език за 64 слушатели, издаден е и сърбохърватско-български речник.
Голяма роля за културните връзки играе и ежедневният и периодичен
печат в България и Югославия, където се поместват статии и информации,
рецензии за новоизлезли книги и т. н. Все по-голям става броят на преводните
български книги в Югославия. Само през 1935 г. са преведени шест книги на
български автори. Във вестниците и списанията отделно са поместени разкази на Ел. Пелин, Й. Йовков, Г. П. Стаматов, издадена е и книгата „Изпод Витоше” – сборник с разкази на български писатели. В България също прониква в
оригинал и в превод югославска литература. Особено популярни са стиховете
на поетесата Десанка Максимович, публикувани във „Вестник на жената”. 15
Въпросът за разпространение на български вестници в Югославия
принципно се разрешава така: 1. предварителна цензура за ония вестници, чието разпространение бъде разрешено в Югославия; 2. разпространението на
вестници да се ограничи засега само за гр. Белград; 3. да се позволи разпросМичева, З. Българо-югославско културно сближение, с. 20 (Micheva, Z.
Balgaro-yugoslavsko kulturno sblizhenie, s. 20); Политика, бр. 9669, 18 април 1935 г.
(Politika, br. 9669, 18 april 1935 g.); Правда, бр. 10943, 18 април 1935 г. (Pravda, br.
10943, 18 april 1935 g.).
15
Мичева, З. Българо-югославско културно сближение, с. 22 (Micheva, Z. Balgaro-yugoslavsko kulturno sblizhenie, s. 22).
14
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транението само на известни вестници; 4. да се ограничи броят на вестниците. На 16 януари 1936 г. с рапорт № 5 Казасов съобщава на министерството,
че е дадено вече разрешение за разпространяването на българските вестници
„Утро” и „Мир” в Югославия и подчертава, че това разрешение е не само за
Белград, но и за цялата територия на Югославия. Председателят на Дружеството на столичните журналисти и делегат на дружеството в управителния
съвет на дружество „Стрела” е на 27 февруари 1935г. в Белград и сключва спогодба с агенция „Авала”, която има монопола за разпространението на чужди вестници в Югославия, като с търговския директор на „Авала” Тодоривич
уговаря „на първо време дружество „Стрела” да изпраща от 1 март по 50 броя
от „Утро” и „Мир” за Белград и по 30 броя от същите вестници в Скопие.
Вестниците за Скопие трябвало да се изпращат направо на агенция „Путник”
в Скопие. На 5 март 1936 г., агенция „Путник” от Нови Сад с писмо от същата
дата иска да се увеличи броят на изпращаните в Скопие вестници от 30 на 180
екземпляра от всеки от двете издания. В същото писмо агенцията съобщава,
че наскоро ще им потрябват по 1000 броя от тия вестници. На 30 март 1936 г.
агенция „Путник” от Скопие съобщава на дружество „Стрела”, че в Скопие са
получени пратките на българските вестници само от 1 до 7 март, а останалите
са конфискувани от полицията, защото разрешението на Министерството на
вътрешните работи от 13 януари 1936 г. се отнася за допускане на българските вестници само за Белград, а не за цялата страна. След 1 април дружество
„Стрела” изпраща в Югославия по 50 броя от в. „Утро” и „Мир”, и то само в
Белград.16
От 19 до 25 октомври 1936 г. в Хърватско е проведена специална „Българска седмица” – изнесени са сказките „Някои съществени разлики между
българския и хърватския езици”, „През българските градове”, „Училищата в
България”, „Детският театър в България”, „Исторически връзки между България и Югославия”, „Българската книжовност”, „Българите – първи наши
просветители”. Всяка сутрин Загребското радио предава емисия за България,
в която запознава хърватския народ с живота в България.17
До 16 февруари 1937 г. в България заработват активно дружествата в
София, Пловдив, Варна, Бургас, Пловдив, Лом и др. На 17, 18 и 19 февруари 1937 г. в Белград се провежда съвместна конференция на представителите
на Югославо-българската лига и Българо-югославските дружества. Посочена е необходимостта от назначаване на културни аташета към българската и
югославската легация, сключване на културна конвенция между България и
Югославия. На 7 март 1937 г. в София се състои национален събор на Българо-югославските дружества. Решено е да се създаде Съюз на Българо-югославските дружества в България. През април 1937 г. в Белград на специална
ЦДА, ф.176к, оп. 6, а. е. 2529, л. 231–232 (TSDA, f. 176k, op. 6, a.e. 2529, l. 231–232).
Мичева, З. Българо-югославско културно сближение, с. 15 (Micheva, Z.
Balgaro-yugoslavsko kulturno sblizhenie, s. 15).
16
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конференция на Югославо-българската лига е провъзгласено създаването на
Съюза на Югославо-българската лига в Югославия. Основната задача и на
двата съюза е да работят за културното и политическото сближение между
двата народа. Съюзът на Българо-югославските дружества започва да издава
месечен бюлетин на Съюза на Българо-югославските дружества в България.
Издаден е отново сърбохърватско-български речник и се организират нови
курсове за изучаване на сърбохърватски език.
На 12 април 1937 г. в Софийския народен театър е организиран голям
концерт на югославската музика. На 3 април Белградската филхармония изнася
симфоничен концерт, посветен на българската музика, който е предаван по Радио София. В Белград е открита изложба на българската карикатура. През с.г. в
Югославия гостуват голям брой български артисти и изпълнители, които изнасят
редица представления и концерти. В Белград, Загреб, Любляна са устроени събрания, сказки, лекции, посветени на културното сътрудничество с България.18.
В Белград от 1 до 5 декември 1937 г. е открита първата голяма изложба
на българския и югославския периодичен печат. В София от 5 до 15 юни е открита втора съвместна изложба на българската и югославската книга. Тук са
изложени 360 списания, от които 210 български и 150 югославски.19
В София е изнесен цикъл от лекции за Югославия, за българо-югославското културно сближение, деканът на Белградския медицински факултет изнася лекция в София за развитието на медицината в Югославия. През 1939 г.
са организирани две изложби на книги – в Белград на българската книга, и в
София – на югославската книга; пролетна българо-югославска вечер, литературна вечер, посветена на творчеството на Бр. Нушич, честването на Вук
Караджич и др. В Любляна е открита изложба на българската книга, на която
присъстват български и словенски писатели. Ежегодно заминават да следват в
югославските университети стотици български младежи. Така през учебната
1935-1936 г. в Югославия се учат 145 български младежи, през 1936-1937 г.
– 588 души. Те се обучават в медицинските, техническите и ветеринарните
факултети в Белград, Загреб, Любляна и др. В Загреб през 1936 г. има 136
български студенти. В Любляна те създават свое дружество „Христо Ботев”,
което служи за развитието на българо-югославското културно сближение.
Българските студенти в Югославия поддържат връзки с югославското революционно студентство в Белград, Загреб, Любляна, Суботица и др.20
Мичева, З. Българо-югославско културно сближение, 25–26 (Micheva, Z.
Balgaro-yugoslavsko kulturno sblizhenie, 25–26); Правда, бр. 11667, 14 април 1937 г.
(Pravda, br. 11667, 14 april 1937 g.); Политика, бр. 10630, 27 декември 1937 г. (Politika,
br. 10630, 27 dekemvri 1937 g.).
19
ЦДА, ф.188, оп. 1, а. е. 18, л. 2, 4; а. е. 26, л. 6 (TSDA, f. 188, op. 1, a.e. 18, l.
2, 4; a.e. 26, l. 6).
20
Мичева, З. Българо-югославско културно сближение, с. 28 (Micheva, Z.
Balgaro-yugoslavsko kulturno sblizhenie, s. 28); Правда, бр. 120060, 21 март 1938 г.
(Pravda, br. 120060, 21 mart 1938 г.).
18
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През януари 1937 г. се провежда конгрес на Българо-югославските лиги
и се образува съюз като представител на всички лиги в Югославия. През февруари 1937 г. в София се открива вечерен курс по сърбохърватски език, литература и други славянски предмети. Продължават взаимните посещения и
съвместни прояви на различни културни, спортни и други организации. През
март 1937 г. в София пристига група от 108 соколи, от белградската соколска
група, която гостува на софийските юнаци. През май 1937 г. София е посетена
от 25 души, членове на Югославо-българската лига в Любляна. Зачестяват
посещенията и на български групи и организации в Югославия. В Югославия
през пролетта на 1937 г. се организират тържества в чест на българо-югославското приятелство. На 27 февруари 1937 г. такова тържество има във Велики
Бечкерек, а на 23 март във Вършец. Изнасят се беседи на теми: българи и
сърби през вековете; българо-югославски контакти през Средновековието и
Възраждането; ролята на двете църкви за сближаване на двата народа, и т. н.
На 3 април 1938 г. в салона на Коларчевия университет Белградската филхармония организира симфоничен концерт, посветен на българската музика. На
23 – 24 октомври 1938 г. се провежда конгрес на Югославо-българските лиги,
на който се поставя въпросът за сключване на конвенция за културно сътрудничество между Югославия и България. Предлага се да се открият в Белградския и в Софийския университет катедри по български език и литература и
по сърбохърватски език и литература, а също така да се създадат специални
комитети, занимаващи се с организирането на взаимни посещения. Въпреки
всички тези прояви М. Стоядинович не иска да изостря отношенията си със
своите съюзници от Балканското съглашение и Малката антанта с нови прояви на българо-югославско приятелство. В България обществеността остава
недоволна, че пактът за „вечно приятелство” си остава един документ без реално съдържание, че режимът спрямо българите в Югославия остава непроменен, на българския печат е забранен достъпът до Македония, паспортните
формалности не са премахнати, и т. н. 21
На 17 март 1938 г. М. Стоядинович иска от българския пълномощен
министър в Белград да му посочи какво може да се направи за съживяване
на българо-югославските отношения. Така се стига до сключването на въздухоплавателно споразумение. Преговорите се водят в София и завършват в
началото на март 1938 г. с откриване на въздушна линия София – Белград.
Водят се преговори за сключването на конвенции, като от югославска страна
се предлагат проекти за спогодби през юни 1938 г.: за сътрудничество в областта на пощите и телеграфите; за правна помощ и административна защита
при фискални въпроси; за избягване на двойното данъчно облагане с преки
данъци; за избягване на двойното данъчно облагане на наследствени имоти.
Евентуалното им подписване се предвижда при предстоящото посещение на
Vuckovic, V. Politika osvine prema Jugoslaviji (1936 – 1941), Jugoslavenska
revija za medunarodno pravo, sv. 2. Beograd, 1954, 36.
21
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М. Стоядинович в София. Още през есента на 1937 г. започват разговори за
сключване на конвенция за избягване на двойното данъчно облагане и за поданството. Първата конвенция трябва да регулира въпроса за данъчното облагане на хората, които имат имущество и в двете страни. Подобни предложения България има и от Германия, Италия, Чехословакия и други страни, които
имат големи финансови инвестиции и се стремят да освободят инвестиранията си в България, тъй като са клонове на централи, обложени с данъци в съответните им страни. Българското правителство не желае да сключва конвенции по този въпрос, защото няма български инвестиции в съответните страни
и облагите за избягване на двойното данъчно облагане ще са едностранни
не за България, а за другите страни. Относно конвенцията за поданство българското правителство предлага да се даде възможност на лицата с двойно
поданство, произхождащи от българските земи, присъединени към Югославия според Ньойския договор, и преселили се в България, да бъдат признати
без формалности за български поданици. За лицата с двойно гражданство,
произхождащи от земите на бившата Османска империя, присъединени към
Югославия след 1913 г., се предлага югославското правителство да изостави
изискванията на своя закон относно процедурата за отказване на югославско
поданство и да признае без формалности натурализацията на своите поданици, които са изселени в България. Преговорите по тази конвенция се водят
бавно до есента на 1938 г., но до сключване на спогодба не се стига.
През 1938 г. се изменя международната обстановка – Мюнхенското
споразумение практически ликвидира Малката антанта и увеличава опасността от агресия на фашистките държави. Към това се прибавят и вътрешнополитическите трудности на режимите в България и Югославия. Над правителството на М. Стоядинович виси хърватският въпрос, който навлиза в
решителна фаза. Буржоазната опозиция, обединена в „Блока на народното
споразумение” начело с Хърватската селска партия на В. Мачек, излиза с програма за преустройство на Югославия. Предстоят парламентарни избори и
М. Стоядинович разчита на своите външнополитически успехи. Той поставя въпроса за сключване на митнически съюз между Югославия и България.
Правителството на Г. Кьосеиванов също има вътрешнополитически трудности и по същия начин чрез външната си политика се опитва да укрепи своето
положение. След Мюнхенското споразумение то активизира своята ревизионистична кампания, целяща връщането на някои територии, изгубени след
Първата световна война. Това води до известно охлаждане на отношенията с
Белград.22 Правителството на М. Стоядинович предлага да се сключи региоЧемпалов, И. Н. Германская экспансия на Балканах в 1933 – 1938. – В:
Ученые записки Уральского государственного университета, вып. 25, Свердловск,
1958, с. 67 (Chempalov, I. N. Germanskaya ekspansiya na Balkanah v 1933 – 1938. – V:
Uchenye zapiski Uralskogo gosudarstvennogo universiteta, vyp. 25, Sverdlovsk, 1958, 67);
Смирнова Н. Д. Средиземноморье и Балканы. Европа в международных отношениях
22
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нална спогодба като етап от бъдещия митнически съюз. Помощникът му по
стопанските въпроси Пиля обяснява на българския представител в Белград,
че регионалната спогодба няма да обхваща цялостното стопанство, а само
вноса и износа на някои произведения. Българското правителство не може
да приеме веднага югославското предложение за митнически съюз. Югославският пълномощен министър в София Юришич предлага двамата министърпредседатели да се срещнат на българо-югославската граница, на югославска
територия. След среща на Юришич с Г. Кьосеиванов е уговорено срещата
да се осъществи на 31 октомври 1938 г. в селището Нишка Баня, близо до
гр. Ниш. В разговорите е отделено внимание на отношението на България с
Румъния, Гърция и Турция; на взаимните югославо-български отношения; на
българското малцинство и отношението на българския печат към него; на въпроса за митническия съюз; за военен съюз и т. н. Не са взети обаче никакви
конкретни решения. Постигнато е единствено споразумение, че в началото на
1939 г. югославският премиер ще направи официално посещение в България
и ще се подпише някаква конвенция относно съобщителните връзки и тарифни улеснения, за доставка на югославски самолети за българската армия и
други. Постепенно българо-югославското „приятелство” прераства в зле прикрита враждебност. Единственото, което в навечерието на Втората световна
война свързва режимите в София и Белград, е общата им външнополитическа
линия на маневриране между силите на оста.23
Но докато югославската дипломация се надява на подкрепата на Берлин и Рим за запазване целостта на кралството, то в България очакват подходящ момент за териториални промени на Балканите. Въпреки това през периода 1937 – 1938 г. в българо-югославските отношения могат да се посочат
и някои положителни страни: разширяване на стопанското и политическото
сътрудничество, както и на културния обмен, засилване на връзките между
отделните организации и граждани от двете страни, подобряване на режима
и обстановката по границите и т. н. Със сключването на пакта се създават благоприятни условия за транзит на български стоки през югославска територия
1917 – 1939. Москва, 1979 (Smirnova N. D. Sredizemnomorye i Balkany v mezhdunarodnyh otnosheniyah 1917 – 1939. Moskva, 1979).
23
Сирков, Д. Външната политика на България (1938 – 1941). София, 1979
(Sirkov, D. Vanshnata politika na Balgariya (1938 – 1941). Sofiya, 1979); Марков, Г.
България и Третия райх през „мирната ревизия” (март 1938 – февруари 1939). Проблеми на политическата история на България (1878 – 1944). – Известия на Института за история, София, 1979, с. 24 (Markov, G. Balgariya i Tretiya rayh prez „mirnata
reviziya” (mart 1938 – fevruari 1939). Problemi na politicheskata istoriya na Balgariya
(1878 – 1944). – Izvestiya na Instituta za istoriya, Sofiya, 1979, s. 24); Марков, Г. Преходните кабинети в България и нацистката политика януари- ноември 1935. – В: Българо-германски отношения и връзки. София, 1979, т. 2, с. 219 (Markov, G. Prehodnite
kabineti v Balgariya i natsistkata politika yanuari – noemvri 1935. – V: Balgaro-germanski
otnosheniya i vrazki. Sofiya, 1979, t. 2, s. 219).
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към европейския пазар. Откриват се пропускателни пунктове, намаляват се
паспортните формалности, границата се отваря. Още от 1935 г. започват да
се провеждат ежегодни срещи на крайграничното население: при Стрезимировци, Трънско; Славчево, Босилеградско; Калотина, Царибродско, и други.
Зачестяват молбите на отделни организации за разрешаване на свиждания по
границата, за уреждане на екскурзии до Цариброд, Осогово и т. н. Опитите за нелегално преминаване на границата намаляват, терористичните групи изчезват, а югославските и българските граничари започват взаимно да се
посещават на постовете си. Всичко това има мимолетен характер и се прави
изкуствено и неискрено, а най-важните проблеми на българо-югославските
отношения остават нерешени.
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БЪЛГАРО-ТУРСКИТЕ ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ
ОТНОШЕНИЯ 1952 – 1956 г.
И БАЛКАНСКИЯТ ПАКТ 1953 – 1955 г.
Ямен Дубаз
BULGARIAN-TURKISH FOREIGN POLITICAL
RELATIONS IN THE YEARS 1952 – 1956
AND THE BALCAN PACT 1953 – 1955
Yamen Dubaz
The first decade following the end of the Second World War and the establishment of
the Cold War marked a lasting settlement of acute confrontation both in international relations on a worldwide scale and on the Balkans. That predetermined the military-political
and block distribution of countries in the world. In the 50s of the XX century, the Balkan
political layout was definitely diversified.
Bulgarian-Turkish foreign political relations in 1952 continued to develop in the
conditions of utmost antagonism, generated by the atmosphere of hostility and distrust in
the interstate relations between the two neighboring countries. The issue of displaced persons continued to weigh on bilateral relations. The spirit of the Cold War was strengthened by the accession of Turkey to the North Atlantic Pact (NATO), the frequent border
provocations, the infringement of air and marine space, the subversive activity of officials
of the diplomatic services and consulates, the enlisting of agents for espionage. With the
assistance of the American and British diplomats, in 1953-1954 the so called Balkan Pact
was signed between Turkey, Greece and Yugoslavia; its distant goal was to achieve NATO’s
base of activity expansion in that area.
Stalin’s death on 5 March 1953 and the following events in the Soviet Union necessitated the emergence of opportunities for establishment of new principles in international
relations – for peaceful coexistence. In those conditions, after the second half of the year
1953, the fulfillment of decisive steps became necessary for the normalization and regulation of the relations between Bulgaria and Turkey.
Owing to the improvement in Soviet-Yugoslav relations in 1955, the Yugoslav-Italian
argument which arose over Trieste, and mostly the acute exacerbation of Greek-Turkish
contradictions over the island of Cyprus, deprived the Balkan Pact of sense and led to its
dissolution. Thus the process of detente in international relations in the second half of the
50s of the ХХ century gave its contribution for the stabilization of the Balkans.
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Първото десетилетие след края на Втората световна война и утвърждаването на Студената война бележат трайното настаняване на остра конфронтация в международните отношения както в световен план, така и на Балканите. Това предопределя военнополитическото и блоково разделение на страните в света1. През 50-те години на ХХ век балканската политическа картина
определено се диверсифицира2.
Българо-турските външнополитически отношения от 1952 г. продължават да протичат в условията на краен антагонизъм, породени от атмосферата
на враждебност и недоверие в междудържавните отношения на двете съседни
страни. Изселническият въпрос продължава да тегне над двустранните отношения3. Духът на Студената война е засилен от присъединяването на Турция
към Северноатлантическия пакт (НАТО), от честите гранични провокации,
нарушенията на въздушното и морското пространство, подривната дейност на
служители от дипломатическите служби и консулства, вербуването на агенти
за шпионаж4. Със съдействието на американската и британската дипломация
през 1953 – 1954 г. е сключен тъй нареченият Балкански пакт между Турция,
Гърция и Югославия, чийто далечен прицел е НАТО да разшири базата си на
действие в този район5.
Смъртта на Сталин на 5 март 1953 г. и последвалите събития в Съветския съюз налагат появата на възможности за утвърждаването на нови принципи в международните отношения – за мирно и съвместно съществуване6. В
тези условия след втората половина на 1953 г. се налага осъществяването на
решителни стъпки за нормализиране и урегулиране на отношенията между
България и Турция7.
Мирчева, Хр. История на света през ХХ век. Благоевград, 1995, с. 256
(Mircheva, Hr. Istoriya na sveta prez XX vek. Blagoevgrad, 1995, s. 256).
2
Александров, Е. Балканите в политиката на големите държави. София,
1995, с. 28 (Aleksandrov, E. Balkanite v politikata na golemite darzhavi. Sofiya, 1995,
s. 28).
3
Баева, И., Е. Калинова. Следвоенното десетилетие на българската външна
политика 1944 – 1955 г. София, 2013, с. 208 (Baeva, I., E. Kalinova. Sledvoennoto
desetiletie na balgarskata vanshna politika 1944 – 1955 g. Sofiya, 2013, s. 208).
4
Огнянов, Л. Дипломацията на съвременна България. Шумен, 2006, с. 135
(Ognyanov, L. Diplomatsiyata na savremenna Balgariya. Shumen, 2006, s. 135).
5
Александров, Е. Балканите в политиката на големите държави, с. 28–29
(Aleksandrov, E. Balkanite v politikata na golemite darzhavi, s. 28–29).
6
Добриянов, Т. Външна политика на НР България 1950 – 1956 г. – В:
Международни отношения и външна политика на Народна република България след
Втората световна война. София, 1982, с. 141 (Dobriyanov, T. Vanshna politika na
Narodna republika Balgariya 1950-1956 g. – V: Mezhdunarodni otnosheniya i vanshna
politika na Balgariya sled Vtorata svetovna voyna. Sofiya, 1982, s. 141).
7
Добриянов, Т. Външна политика на НР България, с. 141 (Dobriyanov, T.
Vanshna politika na Narodna republika Balgariya, s. 141).
1
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Поради подобряване на съветско-югославските отношения през 1955 г.,
възникналият югославско-италиански спор за Триест и най-вече рязкото изостряне на гръцко-турските противоречия за остров Кипър, лишават Балканския пакт от смисъл и водят до неговото разпадане.8 Така процесът на разведряване в международните отношения през втората половина на 50-те години
на ХХ век дава своя принос за стабилизирането на Балканите.
Влошаването на международните отношения, породени от Студената
война, пряко рефлектира върху позициите на изострените българо-турски отношения. Така в началото на 1952 г. настъпва още по-силно охлаждане на двустранните отношения9. Повторното затваряне на българо-турската граница на
7 ноември 1951 г. от страна на Турция, под предлог за навлизането на 126
лица от цигански произход с фалшиви изселнически визи, поставя 1500-те
изселници турци в тежко положение в района на Свиленград. В съобщение на
Анадолската телеграфна агенция от град Одрин на 2 януари 1952 г. за 1500-те
турци, които чакат в района на Свиленград след затварянето на българо-турската граница, се казва, че са изпратени обратно от българските власти по
техните села. Съобщено им е, че Турция не желае да ги приеме и затова трябва да се върнат обратно10. На 3 януари 1952 г. Министерството на външните
работи на НР България връчва нова нота на Турската легация в София, като
настоява за пълно възстановяване на жп трафика и за приемане в Турция на
изселниците турци с редовни визи. Турската страна продължава да поставя
две условия за отварянето на границата: българската страна да вземе мерки
да не допусне преминаването на лица без изселнически визи и да се приемат
обратно незаконно влезлите в Турция 126 лица11.
Друг повод за изострените българо-турски отношения през 1952 г. са
разкритията и вербуването на агенти за шпионаж, подривната дейност на дипломатическите служители и постоянните инциденти на българо-турската
граница. След изселването през 1950 – 1951 г. настъпва значителен спад в
работата на турското разузнаване в България. Главната причина за това са
влошените отношения и ограничените двустранни връзки. Значителна роля
има и укрепването на социалистическата власт в НР България, и особено на
органите за сигурност, които успяват да разкрият агенти на чуждите разузна-

Александров, Е. Балканите в политиката на големите държави, с. 29 (Aleksandrov, E. Balkanite v politikata na golemite darzhavi, s. 29).
9
Стоянов, В. Българските турци след Втората световна война. – ИПр., 1998, І,
с. 107 (Stoyanov, V. Balgarskite turtsi sled Vtorata svetovna voyna. – IPr., 1998, I, s. 107).
10
Тодорова, Р. Българо-турските отношения след Втората световна война (40те – 60-те години). – ИПр., 1994/1995, V, с. 44 (Todorova, R. Balgaro-turskite otnosheniya
sled Vtorata svetovna voyna (40-te – 60-te godini). – IPr., 1994/1995, V, s. 44).
11
Тодорова, Р. Българо-турските отношения след Втората световна война, с. 45
(Todorova, R. Balgaro-turskite otnosheniya sled Vtorata svetovna voyna, s. 45).
8
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вания12. На 16 януари 1952 г. българското правителство връчва на турското
правителство протестна нота срещу използването на турската територия като
оперативна база за обучение, вербуване и прехвърляне от българо-турската
граница на диверсанти и шпиони от средите на българската емиграция за
американски и британски агенти13. Основната дейност на българското легално разузнаване през този период е насочена главно към неутрализиране на
действията на българската емиграция. Оказва се, че само сред 300-те български емигранти в Турция, агентите на НР България са 60 души14. През 1952 г.
истанбулската резидентура по линия на политическото разузнаване има само
трима агенти15.
На фона на тази напрегната обстановка в Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (ООН) на 6 февруари 1952 г. за пореден път
се обсъждат кандидатурите за приемането на нови членове, сред които е и
България. В заседанието СССР внася проекторезолюция за приемане в ООН
на всички 14 държави, подали молба за това. За нея гласуват само съветският
и пакистанският представител, против са САЩ, Бразилия, Турция, Гърция,
Нидерландия и Тайван, и се въздържат Великобритания, Франция и Чили16.
Сериозно безпокойство и ескалираща заплаха за НР България представлява ратифицирането на 18 февруари 1952 г. от турския парламент на договора за присъединяването на Турция към НАТО17. На 22 февруари 1952 г. НР
България връчва нота на Турция, с която заявява тревогата си от настаняването на армии от Северноатлантическия пакт на турска територия, изграждането на военновъздушни и военноморски бази на НАТО и провеждането на
военни обучения в Турция за вероятен риск за мира на Балканите18. В нотата
си до Турция българското правителство обръща внимание върху отговорността, която турското правителство поема с включването на страната в НАТО и
едностранното и самоволно затваряне на българо-турската граница.
Турският печат определя българската нота като „странна”19. Официалният отговор на Анкара е даден с нота от 26 февруари 1952 г., която определя
включването на Турция към Северноатлантическия пакт за свързано с нейнаСтоянов, Д. Заплахата остава. София, 1997, с. 135 (Stoyanov, D. Zaplahata
ostava. Sofiya, 1997, s. 135).
13
ЦДА, ф.1Б, оп. 6, а.е. 1620, л. 392–393.
14
Ананиев, К. Външното разузнаване на България. София, 2008, с. 108
(Ananiev, K. Vanshnoto razuznavane na Balgariya. Sofiya, 2008, s. 108).
15
Вандов, Д. Двубоят между разузнаването и контраразузнаването на
България и Турция. София, 2013, с. 120 (Vandov, D. Dvuboyat mezhdu razuznavaneto i
kontrarazuznavaneto na Balgariya i Turtsiya. Sofiya, 2013, s. 120).
16
Огнянов, Л. Дипломацията на съвременна България, с. 69 (Ognyanov, L.
Diplomatsiyata na savremenna Balgariya, s. 69).
17
Resmi gazete, № 8038, 19 şubat 1952.
18
ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 1620, л. 410.
19
Milliyet, № 644, 24 şubat 1952; Hürses, № 420, 24 şubat 1952.
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та сигурност, че турското правителство прави всичко възможно да поддържа
нормални и добросъседски отношения с България и не желае границата между двете страни да остане затворена20.
През първата половина на 50-те години на ХХ век със съдействието на
англо-американската дипломация балканските държави отново се обвързват
в добре познатата пактова система, характерна за периода между двете световни войни21. Доволни от приемането си в НАТО, Турция и Гърция развиват
активна дипломатическа дейност за практическото реализиране на инициативата на САЩ и Великобритания за създаването на Балкански пакт с участието на Югославия22. От 29 януари до 6 февруари 1952 г. гръцкият министър
на външните работи Софоклеос Венизелос посещава Турция. Визитата му е
съпроводена със създаването на Постоянната смесена гръцко-турска комисия, която трябва да разшири политическите, икономическите, търговските и
културните отношения между двете страни, като създаде условия за активно
военно сътрудничество. Двете държави се споразумяват да започнат активни
преговори с Югославия за реализирането на регионален отбранителен съюз23.
В началото на март 1952 г. Гърция и Турция са посетени от главнокомандващия на военните сили на НАТО генерал Д. Айзенхауер. Тогава САЩ поощряват двете страни да разширят сътрудничеството си с Югославия. Затоплянето
на гръцко-турските отношения е последвано от ответното посещение на турския министър-председател Аднан Мендерес в Гърция от 26 април 1952 г.,
придружен от външния министър Ф. Кьопрюлю и главнокомандващия на
турския Генерален щаб Ш. Канатлъ. Водените преговори в Атина представят
насоките за включване и на Югославия в плановете на НАТО за отбрана на
Балканите, а срещата на турския министър-председател Мендерес с югославския посланик в Атина – Р. Йованович, потвърждава това24.
Проявите от Студената война на антагонизъм в българо-турските отношения продължават и през първата половина на 1952 г. Българо-турската
граница през този период все още остава затворена. Зачестяват опитите за
нелегално преминаване на границата, а органите за сигурност успяват да заловят редица нарушители25. На 25 март 1952 г. България подчертава в специална нота, че цялата отговорност за преотваряне на границата остава само в
Турция. Българското правителство продължава да счита, че затварянето на
ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 1620, л. 593.
Анчев, Ст. Балканите – начин на употреба 1944 – 1955 г. Ч. 2. Велико
Търново, 2007, с. 247 (Anchev, St. Balkanite – nachin na upotreba 1944 – 1955 g. Ch. 2.
Veliko Tarnovo, 2007, s. 247).
22
Хаков, Дж. История на Турция през ХХ век. София, 2000, с. 232 (Hakov,
Dzh. Istoriya na Turtsiya prez XX vek. Sofiya, 2000, s. 232).
23
Oran, B., E. Tellal, Ç. Erhan. Türk dış politikası 1919 – 1980. Cilt 1. Istanbul,
2008, р. 587.
24
Oran, B., E. Tellal, Ç. Erhan. Türk dış politikası 1919 – 1980, р. 588.
25
Стоянов, Д. Заплахата остава, с. 151 (Stoyanov, D. Zaplahata ostava, s. 151).
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границата е несъвместимо с нормалните отношения между двете страни и
пречи сериозно на международния железопътен и пощенски трафик26. На
фона на тези обтегнати отношения зачестяват и граничните провокации –
навлизането на войници, прелитания на самолети, нарушаване на морското
пространство и обстрелване на гранични застави. С вербални ноти от 29 и
30 април 1952 г. българското правителство протестира срещу тези нарушения
на турските власти и ги възприема като предизвикателство27. През месец май
1952 г. НР България излага възмущението си пред Турската легация в София
за наложените дискриминационни мерки към българските дипломатически
служители и настоява за тяхното отменяне28. Изострените отношения оказват
пряко влияние за засилване на контрола от страна на органите за сигурност в
България. Започват всеобхватни проверки и конфискуване на писмата и колетите, изпращани от изселници и български емигранти, намиращи се в Турция,
Гърция и Югославия, на свои роднини в България, които съдържат пропаганден характер и ги подстрекават към бягство зад граница29. От средата на юли
1952 г. българското правителство връчва нови протестни ноти за провокациите на българо-турската граница – опит за отвличане на цивилни български
граждани от страна на турски гранични войници, като настоява за наказание
на виновните лица; и за нарушаване на българското въздушно пространство
при село Лесово (Ямболско)30.
Сърдечността на гръцко-турските отношения е придружена от посещението на гръцкия крал Павел в Турция през юни 1952 г., а от края на месеца
в Белград започват съвещания за военно сътрудничество между Югославия,
Гърция и Турция31. Тези съвещания са последвани от визитата на гръцка парламентарна делегация в Югославия в началото на юли, начело с председателя
на гръцкия парламент Гонтикас; а от средата на август в Белград пребивава
турска делегация журналисти начело с губернатора на Истанбул – Гьокай32.
През септември във Федеративна народна република Югославия (ФНРЮ) на
официално посещение е британският министър-председател А. Идън. В срещата си с югославския лидер Й. Б. Тито на 17 септември 1952 г. Идън поощрява Тито да засили военното сътрудничество с Гърция и Турция, като се пристъпи към сключването на военен пакт между тези страни33. В официалното
комюнике за посещението на А. Идън в Югославия и Австрия се посочва, че
ЦДА, ф.1Б, оп. 6, а.е. 1620, л. 593.
ЦДА, ф.1Б, оп. 6, а.е. 1620, л. 591–592.
28
Работническо дело, бр. 144, 23 май 1952 (Rabotnichesko delo, br. 144, 23 may 1952).
29
ЦДА, ф.1Б, оп. 64, а.е. 168, л. 4.
30
Работническо дело, бр. 198, 16 юли 1952 (Rabotnichesko delo, br. 198, 16 yuli 1952).
31
BCA, 030-01-00-00-102-636-7/2.
32
Работническо дело, бр. 187, 5 юли 1952; бр. 227, 14 август 1952 (Rabotnichesko
delo, br. 187, 5 yuli 1952; br. 227, 14 avgust 1952).
33
BCA, 030-01-00-00-102-636-7/2.
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то има за цел да ликвидира „празнината в линията за отбраната на Европа и
Балканите”34.
Напрежението в българо-турските отношения се запазва и през втората
половина на 1952 г. Започналите военни маневри на турската армия в Източна Тракия с участието на висши генерали от НАТО през август-септември се
възприемат със загриженост и опасения от НР България. Това напрежение
ескалира в поредния граничен инцидент на българо-турската граница. На 24
срещу 25 септември 1952 г. в резултат на обстрелване на гранична застава са
ранени двама турски войници, а един е отвлечен в България. Граничният инцидент предизвиква възмущение в Анкара, а във връчената протестна нота до
българското правителство се настоява за незабавно предаване на отвлеченото
лице, като се подчертава запазването на правото за отговор при последващи
провокации35. Престрелки на гранични застави на българо-турската граница
се наблюдават до края на 1952 г. и през следващите години, а турският печат
провежда безпрецедентни кампании и поддържа мита за агресивността на
българите, като публикува редакционни коментари на първите страници на
вестниците36.
В средата на септември 1952 г. Атина и Анкара са посетени от югославска военна делегация, която води преговори с висши военни генерали на Северноатлантическия пакт. Военните преговори ускоряват процесите за сключването на турско-гръцки-югославски регионален съюз37. Постигнатият напредък във военните преговори улеснява заключителната фаза на политическите
преговори за създаването на Балканския пакт. В края на 1952 г. и началото на
1953 г. турският външен министър Кьопрюлю е на посещение в Италия, за да
неутрализира югославско-италианските противоречия за Триест, а италианският министър-председател Алчиде де Гаспери е в Атина. В резултат на това
се постига разбирателство, че Италия няма да възразява за изграждането на
регионална отбранителна система на Балканите с участието на ФНРЮ, ако
това няма да противоречи на целите на НАТО38.
Влошените българо-турски отношения, породени от противопоставянето в Студената война, оставят своя отпечатък за 1952 г. На 4 декември 1952 г.
новоназначеният пълномощен министър на Турция в София – Кемал Кавур,
връчва акредитивните си писма на председателя на Народното събрание ГеВолокитина, Т. В. Восточная Европа в документах российских архивов
1944 – 1953 гг. Том 2. Москва, 1998, с. 911 (Volokitina, T. V. Vostochnaya Evropa v
dokumentah rossiyskih arhivov 1944 – 1953 gg. Tom 2. Moskva, 1998, s. 911).
35
Dünya, № 208, 29 еylül 1952.
36
Тодорова, Р. Българо-турските отношения след Втората световна война (40-те
– 60-те години). – ИПр., 1994/1995, V, 47–48 (Todorova, R. Balgaro-turskite otnosheniya
sled Vtorata svetovna voyna (40-te – 60-te godini). – IPr., 1994/1995, V, 47–48).
37
BCA, 030-01-00-00-102-636-8/2.
38
Хаков, Дж. Балкански пакт 1953 г. – Международни отношения, 1992, VI, 4
(Hakov, Dzh. Balkanski pakt 1953 g. – Mezhdunarodni otnosheniya, 1992, VI, 4).
34

92

Ямен Дубаз

орги Дамянов39. Наличието на пълномощен министър в българската столица
се възприема като начало за нормализиране на двустранните отношения. След
проведени сондажи и разменени мнения през януари 1953 г. НР България се
съгласява да приеме обратно незаконно влезлите в Турция 126 лица и родените им там 6 деца. В началото на февруари 1953 г. граничните власти в Капъкуле и Свиленград подписват протокол, с който предават лицата на България, а
на 20 февруари 1953 г. българо-турската граница е отворена отново40.
Завършващ акорд на дипломатическите преговори за подписването
на регионалния съюз между Турция, Гърция и Югославия е посещението
на турския външен министър Кьопрюлю в Атина в края на януари 1953 г.
В изявленията на турския първи дипломат пред журналисти се посочва, че
е постигнато съгласие по всички спорни въпроси относно сключването на
предстоящо споразумение между трите страни41. От 3 до 8 февруари 1953 г.
гръцкият външен министър Стефанопулос е на визита в Югославия, където се
уточняват последните стъпки преди подписването на регионалния съюз. Последват посещения на югославска военна делегация в Анкара от 14 февруари
1953 г., а три дни по-късно – на 17 февруари 1953 г., към тях се присъединява
и гръцка42. На 20 февруари 1953 г. преговорите между трите военни щаба приключват с подписването на споразумение. В същото време в гръцката столица
Атина се водят преговори между заместник-външните министри на Гърция,
Югославия и Турция за сключването на Балканския пакт. От 25 февруари
1953 г. в Атина се парафира текстът на Договора за сътрудничество между
трите балкански страни, а официалното му подписване се решава да стане в
Анкара43. На 28 февруари 1953 г. в Анкара външният министър на Турция –
Ф. Кьопрюлю, на Гърция – С. Стефанопулос, и на Югославия – К. Попович,
подписват Договор за приятелство и сътрудничество между трите страни44.
Договорът за приятелство и сътрудничество между Турция, Гърция и
Югославия е известен още с наименованието Анкарския договор. В тържествено заседание на Великото национално събрание на Турция (ВНСТ) от същия ден Кьопрюлю, заедно с външните министри на Гърция и ФНРЮ, прочита текста на подписания договор45. Той се състои от преамбюл и 10 члена.
В преамбюла се посочва, че трите страни остават верни на принципите, заложени в член 52 на ООН, а договорът се подписва в интерес на мира и сигурРаботническо дело, бр. 340, 5 декември 1952 (Rabotnichesko delo, br. 340, 5
dekemvri 1952).
40
Dünya, № 353, 21 şubat 1953.
41
BCA, 030-01-00-00-103-641-10/2.
42
Dünya, № 349, 17 şubat 1953.
43
Хаков, Дж. Балкански пакт 1953 г., с. 4 (Hakov, Dzh. Balkanski pakt 1953 g.,
s. 4).
44
Манчев, Кр. История на балканските народи 1945 – 1990. София, 2003, с.
247 (Manchev, Kr. Istoriya na balkanskite narodi 1945 – 1990. Sofiya, 2003, s. 247).
45
TBMM Tutanak Dergisi, B:56, T: 28.03.1953, C:20, O:2, р. 1375.
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ността в тази част на света46. Основното съдържание на Анкарския договор
се свежда до следното: министрите на външните работи на трите страни да
се срещат най-малко един път годишно при обсъждането и решаването на въпроси от общ интерес (чл. 1); договарящите се страни гарантират запазването
на мира в региона, а при необходимост обсъждат мерките за противопоставяне на непредизвикана агресия срещу тях (чл. 2); началниците на генералните
щабове на трите страни трябва да съгласуват мерките за обща отбрана (чл.
3); договарящите се страни създават необходимата организация за развитието на икономическото, техническото и културното сътрудничество между тях
(чл. 4); спорните въпроси трябва да се решават в духа на ООН (чл. 5); трите
договарящи се страни няма да вземат участие в съюзи, насочени срещу една
от тях, и няма да влизат в споразумения, противоречащи на този договор (чл.
6, 7); този договор няма да окаже влияние върху ангажиментите, поети от
Гърция и Турция към НАТО (чл. 8); всяка друга страна, която е готова да
съдейства за осъществяването на целите на този договор, може да се присъедини към него при равноправни условия (чл. 9); всяка една страна, участваща
в договора, може да излезе от него, като съобщи за това писмено една година
преди изтичането на петте години, през които пактът е в сила (чл. 10)47.
Подписването на Анкарския договор обслужва англо-американските цели за вмъкването на ФНРЮ по косвен начин във военните планове на
НАТО. Независимо от неизгладените противоречия между трите държави
участнички, този съюз се възприема от СССР и страните с народна демокрация като агресивен и нападателен, стремящ се да създаде антисъветски плацдарм на Балканите48.
Балканският регионален договор води до редица инициативи във външната политика и военното сътрудничество между Турция, Гърция и Югославия. През пролетта и лятото на 1953 г. Й. Б. Тито е на посещение в Гърция и
Турция. След подписването на Анкарския договор и неговото ратифициране
от трите страни, ФНРЮ има интерес договорът да се превърне в съюз, заради
все още неразрешения спор с Италия за Триест49. Освен това, опирайки се на
чл. 4 от Анкарския договор, Югославия желае да разшири своите икономически, търговски и културни отношения с Гърция и Турция50.
От 3 до 12 юни 1953 г. в Атина се провеждат гръцко-турско-югославски военни разговори на Генералните щабове с цел координиране на отбраSoysal, I. Türkiye’nin uluslar arası siyasal bağıtları 1945 – 1990. Cilt 2. Ankara,
1991, p. 475.
47
Ibidem, р. 476–477.
48
Волокитина, Т. В. Восточная Европа в документах российских архивов
1944 – 1953 гг. Том 2. Москва, 1998, с. 911 (Volokitina, T. V. Vostochnaya Evropa v
dokumentah rossiyskih arhivov 1944 – 1953 gg. Tom 2, Moskva, 1998, s. 911).
49
Анчев, Ст. Балканите – начин на употреба, с. 248 (Anchev, St. Balkanite –
nachin na upotreba, s. 248).
50
Oran, B., E. Tellal, Ç. Erhan. Türk dış politikası 1919-1980, р. 590.
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нителните планове за Балканите51. Срещат се и външните министри на трите
страни. Решава се да се пристъпи към създаването на Постоянен секретариат
на договора. Упълномощават се Генералните щабове на трите балкански страни да проучат въпросите, свързани със задълбочаването на военното сътрудничество. Външните министри на Гърция, Турция и Югославия декларират
мирните намерения на своите правителства и обсъждат преди всичко обстановката на Балканите. Приема се създаването на тристранна комисия, която
да съдейства за разширяването на икономическото сътрудничество52.
Смъртта на Сталин от март 1953 г. и започналите събития след това довеждат до кардинални промени във външната политика на СССР. Съветският
съюз провежда мирна офанзива в световен мащаб, което се отразява и на Балканите. На 30 май 1953 г. външният министър на СССР В. Молотов връчва
нота на турския посланик в Москва Ф. Хозар, с която декларира, че правителството на СССР се отказва от териториалните си претенции спрямо Турция и
преразглежда своето предишно мнение за Проливите, считайки гарантирането на съветската сигурност при условия, еднакво приемливи както за Турция,
така и за СССР53. Следва нов демарш на съветската външна политика. На 28
юли 1953 г. СССР сключва търговска спогодба с Гърция, а през месец август
отправя предложение за нормализиране на отношенията си с Югославия, което включва размяната на посланици и активизиране на търговските връзки.
При такава обстановка съществуват основания 1953 г. да се разглежда като начало на нов период в българо-турските отношения. Оттук започва
разрешаването на редица въпроси между двете страни, с което се очертава
нов процес в българо-турските отношения с главна тенденция за нормализиране, урегулиране и развитие на сътрудничеството в редица области54. Инициативата е на България и за пореден път е внушена от Москва за промяна на
външнополитическата ѝ концепция. Съществуват обаче определени различия
в подхода на двете съседни страни. Докато турската страна поставя условие за
начало на развитието на двустранните отношения, урегулирането на изселническия проблем; българското правителство предлага започването на преговорите да не се усложнява от предварителни условия по спорни въпроси, които
би следвало да се уточнят и разрешат в хода на самите преговори55. НР БълБретхолц, В. Видях сгромолясването им. София, 1994, с. 394 (Bretholts, V.
Vidyah sgromolyasvaneto im. Sofiya, 1994, s. 394).
52
Хаков, Дж. Балкански пакт 1953 г., с. 5 (Hakov, Dzh. Balkanski pakt 1953 g., s. 5).
53
Гасанлы, Дж. СССР – Турция: от нейтралитета к холодной войне 1939 –
1953 гг. Москва, 2008, с. 617–618 (Gasanliy, Dzh. SSSR – Turtsiya: ot neytraliteta k
holodnoy voyne 1939 – 1953 gg. Moskva, 2008, s. 617–618).
54
Григорова, Ж. Балканската политика на социалистическа България 1944 –
1970 г. София, 1985, с. 376 (Grigorova, Zh. Balkanskata politika na sotsialisticheska
Balgariya 1944 – 1970 g. Sofiya, 1985, s. 376).
55
Баев, Й., Н. Котев. Изселнически въпрос в българо-турските отношения
след Втората световна война. – Международни отношения, 1994, I, 26 (Baev, Y., N.
51
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гария проявява особена заинтересованост за предотвратяване на многобройните гранични инциденти, възникващи на българо-турската граница, като за
1953 г. общият им брой възлиза на 13. На 25 август 1953 г. България подновява инициативата и излиза с конкретни мерки и предложения за създаване на
двустранна гранична комисия. Следват нови действия на българското правителство, което връчва вербална нота на Турската легация в София, разрешавайки на екипажите на българските и на турските кораби да слизат на брега
на пристанищата в Бургас и Истанбул56. Като жест на добра воля от българска
страна е помилването и предаването на Турция на 29 август 1953 г. на осъдения за шпионаж поручик Мустафа Шемлу57. Новата линия на НР България
към съседните държави е заявена от 8 септември 1953 г., като се декларира,
че българското правителство желае нормални и добросъседски отношения с
Гърция, Турция и Югославия и е готово да уреди чрез преговори спорните
въпроси58. През ноември 1953 г. турското правителство проявява ответен жест
на добра воля с премахването на военните съоръжения при турския граничен
пост „Чаиркуле”59. В изложение на министър-председателя Вълко Червенков
пред Министерския съвет от 25 ноември 1953 г. за външната политика на България са посочени стремежите за подобряване и уреждане на отношенията с
Турция60. През декември 1953 г. правителството на Турция изявява готовност
да сключи с НР България нов търговски договор. Неговата подготовка заема
малко повече от година. Българската страна приема турския проект, като внася някои допълнения и изменения, насочени към неговото разширяване61.
Договореностите в Атина между Гърция, Турция и Югославия от лятото
на 1953 г. стимулират по-нататъшното развитие и задълбочаване на сътрудничеството между трите страни. През ноември 1953 г. в Белград техните военни
представители постигат широко единомислие по въпросите на съвместната
отбрана62. От своя страна външните министри на Югославия, Гърция и Турция подписват на 7 ноември 1953 г. в Белград допълнителен договор за създаване на Постоянен секретариат към Анкарския договор. В него се уточняват
конкретните цели и задачи на секретариата: подготовка на ежегодни срещи на
Kotev. Izselnicheski vaprоs v balgaro-turskite otnosheniya sled Vtorata svetovna voyna. –
Mezhdunarodni otnosheniya, 1994, I, 26).
56
ЦДА, ф.1Б, оп. 6, а.е. 1872, л. 75–76.
57
ЦДА, ф.1Б, оп. 6, а.е. 2192, л. 141.
58
Калинова, Е., И. Баева. Българските преходи 1939 – 2005. София, 2006,
с. 197–198 (Kalinova, E., I. Baeva. Balgarskite prehodi 1939 – 2005. Sofiya, 2006, s.
197–198).
59
ЦДА, ф.1Б, оп. 6, а.е. 2192, л. 144.
60
ЦДА, ф. 396Б, оп. 1, а.е. 433, л. 5.
61
Григорова, Ж. Балканската политика на социалистическа България 1944 –
1970 г. София, 1985, с. 386 (Grigorova, Zh. Balkanskata politika na sotsialisticheska
Balgariya 1944 – 1970 g. Sofiya, 1985, s. 386).
62
Хаков, Дж. Балкански пакт 1953 г., с. 5 (Hakov, Dzh. Balkanski pakt 1953 g., s. 5).
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министрите на външните работи на трите страни, оказване на съдействие при
осъществяването на политическо, военно, икономическо и научнотехническо
сътрудничество между тях. За седалище на Постоянния секретариат се избира Белград63.
По случай годишнината от подписването на Анкарския договор в реч
на турския министър на външните работи Ф. Кьопрюлю от 24.02.1954 г. във
ВНСТ се посочва, че той съдържа висока стойност за укрепването на приятелството между народите на трите страни. Външният министър отбелязва със
задоволство и постигнатия напредък на Генералните щабове за съвместната
отбрана, както и развитието на икономическите, търговските и културните
отношения между Турция, Гърция и ФНРЮ64. През март 1954 г. в Анкара отново се провежда военно заседание на Генералните щабове на трите страни,
които достигат до общо становище за съвместна отбрана. От юни 1954 г. в
Атина заседава Постоянният секретариат, който трябва да изработи проект
за превръщането на Договора за приятелство и сътрудничество в тристранен
съюз (пакт).
Италия следи отблизо тези събития и не без основание изпитва тревога от засилващите се позиции на Югославия по спорния въпрос за Триест.
Безпокойство споделят САЩ и Великобритания, които не желаят новоизграждащият се Балкански пакт да разстрои отношенията между членовете на
НАТО65. Тези противоречия са преодолени с настояването на Турция и Гърция
официалното подписване на съюза да бъде отложено след съвещанието на
НАТО, като през юли 1954 г. двете страни внасят проекта за съюзен договор с
ФНРЮ за одобрение от Северноатлантическия пакт66.
На 6 август 1954 г. в Блед външните министри на Югославия – К. Попович, на Гърция – С. Стефанопулос, и на Турция – Ф. Кьопрюлю, подписват Договор за съюз, политическо сътрудничество и взаимопомощ, с който се
сформира Балканският пакт. Бледският договор се състои от преамбюл и 14
члена. В преамбюла се изтъква разширяването на подписания от 28.02.1953 г.
Анкарски договор67. Договарящите се страни декларират, че спазват всички
цели, заложени в ООН, заявявайки възникналите международни противоречия да се решат според принципите на Организацията на обединените нации
(чл. 1). Съгласно него въоръжена агресия срещу една от трите държави означава агресия срещу всяка една от тях, при което те са длъжни да си окажат
взаимна помощ; в случай на агресия срещу съюзници на Гърция и Турция
в НАТО, трите държави се задължават да обсъдят създалото се положение
и да предприемат мерки за необходимото положение; без предварително съSoysal, I. Türkiye’nin uluslar arası siyasal bağıtları 1945 – 1990, p. 478–479.
TBMM Tutanak Dergisi, B:49, T: 24.02.1954, C:28, O:1, р. 775.
65
Хаков, Дж. Балкански пакт 1953 г., с. 6 (Hakov, Dzh. Balkanski pakt 1953 g., s. 6).
66
BCA, 030-01-00-00-104-649-5/3.
67
Soysal, I. Türkiye’nin uluslar arası siyasal bağıtları 1945 – 1990, p. 481.
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гласие между трите страни няма да се сключва мир или договор с агресора
(чл. 2, 3, 5, 6, 7). Трите страни се задължават да не влизат в други съюзи и да
предприемат ангажименти, враждебни на този пакт (чл. 8). Договарящите се
страни остават верни на принципите и целите на ООН, а Турция и Гърция –
към НАТО (чл. 9, 10). Предвижда се Постоянният съвет от министрите на
външните работи на трите страни да заседава редовно два пъти годишно, а
между неговите заседания да функционира Постоянният секретариат, създаден след Анкарския договор (чл. 4). Подписаният в Блед договор е отворен за
присъединяване към други страни, които приемат целите и задачите му (чл.
12). Балканският пакт се сключва за срок от 20 години и ако някой от неговите
членове една година преди изтичането на срока не изяви желание да го напусне, той автоматично се удължава с една година (чл. 13). Бледският договор
трябва да е ратифициран от парламентите на трите страни и след това влиза
в сила (чл. 14)68.
Създаденият съюз облагодетелства преди всичко Гърция и Турция. Спечелената за политиката на Запада ФНРЮ е поставена при условия, в които се
чувства чужда в сравнение със своите съюзници от Балканския пакт. Тя не е
длъжна да оказва автоматична помощ на Турция и Гърция, но няма и адекватната защита, която те имат от НАТО. За Белград това е един троен съюз, който
го отдалечава от Съветския съюз и от страните с народна демокрация, като му
осигурява две съюзни държави на Балканите, но не и сигурността, която те
имат от страна на Северноатлантическия пакт69.
Подписването на Балканския пакт съвпада със започналото отслабване
на напрежението в международните отношения, което дава принос и на Балканите. Тази мирна политика на СССР е последвана от социалистическите
страни в Източна Европа, включително и България. На 23 септември 1954 г.
НР България подновява молбата си за членство в ООН. В обръщение на правителството към IX сесия на Общото събрание са изложени основните принципи, върху които почива външната политика на страната. В молбата се посочва волята на българския народ да живее в мир и съгласие с всички народи,
и особено със своите съседи. Българското правителство постига значителни
резултати в нормализиране на отношенията с Югославия и Турция и успява да възстанови прекъснатите дипломатически отношения с Гърция, като се
стреми уреждането на всички спорни въпроси да става с мирни средства70.
Подобряването на междудържавните отношения със съседите е отчетено в НР България от края на ноември 1954 г. За развоя на българо-турските отношения се изтъква, че се водят преговори за сключване на търговска
Soysal, I. Türkiye’nin uluslar arası siyasal bağıtları 1945 – 1990, р. 482–485.
Анчев, Ст. Балканите – начин на употреба, с. 249 (Anchev, St. Balkanite –
nachin na upotreba, s. 249).
70
Карасимеонов, М. ООН и България. София, 1975, с. 66–67 (Karasimeonov,
M. OON i Balgariya. Sofiya, 1975, s. 66–67).
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спогодба с Турция71. Изложено е и рязкото спадане на граничните инциденти
по българо-турската граница. Важна стъпка в двустранните отношения представлява постигнатото развитие на търговските връзки. До 1953 г., макар и
непрекъснати през Втората световна война, те се основават на принципа за
взаимната компенсация, установен със спогодбата от 27 март 1942 г. към българо-турския договор за търговия и мореплаване72. В периода 1950 – 1953 г.
търговският обмен е сведен до минимум, като за Турция са изнесени цимент,
плоско стъкло, порцеланови съдове; а са внесени солена риба, маслини, пчелен восък73.
В резултат на двустранните преговори, състояли се през януари 1955 г.,
на 23 февруари 1955 г. е подписана нова търговска и платежна спогодба, като
се утвърждават списъци на стоките за внос и износ. Новата търговска спогодба
влиза в сила от 10 март 1955 г. По характер е двустранна, едногодишна клирингова с текущ технически кредит в размер на 250 хиляди щатски долара. Предвижда се стокообмен отделно по вноса и износа в размер на 2 500 000 долара74.
От 1955 г. България изнася за Турция: стругове, бор- и фрезмашини, дизелмотори, ковашки чукове, електромотори, силови трансформатори, помпи, телефонни апарати, електроинсталационни материали, бетонно желязо, санитарен фаянс, сода каустик и сода бикарбонат, цимент, плоско стъкло, изолатори, туткал,
порцеланови и стъклени съдове. Основната част на вноса от Турция се състои
от следните стоки: сол, прясна и солена риба, хайвер, маслини, лимони, портокали, пчелен восък, дъбилни екстракти75. Характерно е значително увеличение
на изнесените български промишлени стоки, докато основният турски износ се
запазва в продажбата на селскостопански продукти.
Със създаването на Балканския пакт Западът печели още една държава, изтръгната от зоната на съветското влияние. През януари 1955 г. към Постоянния секретариат започва да функционира икономически отдел, който
не развива особено активна дейност76. В началото на март 1955 г. в Анкара
заседава новосъздаденият Постоянен съвет на Балканския пакт. Тук се поЦДА, ф.1Б, оп. 5, а.е. 154, л. 9.
Добриянов, Т. Външна политика на НР България, с. 142 (Dobriyanov, T.
Vanshna politika na Narodna republika Balgariya, s. 142).
73
Външна търговия на НР България. Статистически сборник. София, 1960, с.
55, с. 88, с. 194–195 (Vanshna targovia na Narodna republika Balgariya. Statisticheski
sbornik. Sofiya, s. 55, s. 88, s. 194–195).
74
Григорова, Ж. Балканската политика на социалистическа България 1944 –
1970, с. 386 (Grigorova, Zh. Balkanskata politika na sotsialisticheska Balgariya 1944 –
1970, s. 386).
75
Григорова, Ж. Балканската политика на социалистическа България 1944 –
1970, с. 386–387 (Grigorova, Zh. Balkanskata politika na sotsialisticheska Balgariya
1944 – 1970, s. 386–387.
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Анчев, Ст. Балканите – начин на употреба, 249–250 (Anchev, St. Balkanite –
nachin na upotreba, 249–250).
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твърждава предишната оценка от Блед, че с отслабването на напрежението в
международните отношения намалява опасността от нова война. Решава се
да се създаде един Балкански консултативен парламент от депутати на трите
балкански държави. Паралелно с това възникват и първите различия в позициите на Турция и Югославия относно оценката на международното положение и бъдещето на Балканския пакт. Според Турция Балканският пакт трябва
да продължи да функционира пълноценно, така, както е замислен още в самото начало. Според Югославия в условията на намаляването на опасността
от нова война трябва да се даде предимство на икономическото и културното
сътрудничество, за сметка на военното77.
През май 1955 г. турският министър-председател А. Мендерес и външният министър Ф. Зорлу са на официално посещение в Белград. Водените
преговори между двете страни показват различията за бъдещето на Балканския пакт и не могат да бъдат преодолени. За разлика от Турция, ФНРЮ оценява по-реално настъпилите промени във външната политика на Съветския
съюз и тяхното положително отражение върху международните отношения78.
Подобряването на българо-турските отношения намира отзвук и в печата на двете страни. Вражеската пропаганда на турския печат против НР България навлиза в затишие, а се появяват все повече коментари за експортните
възможности на социалистическа България79. В унисон с водената външна политика за отслабване на международното напрежение, и преди всичко установяването на добросъседски отношения на България с нейните съседи, публикуването на материали в местния печат за балканските страни се извършва
след проверка и одобрение от Министерството на външните работи80. Мероприятията, предприети от българското правителство за урегулирането на
граничните провокации, внасят определено спокойствие по българо-турската граница. На този етап те все още не осигуряват определената стабилност.
Поради това продължава да съществува възможност за бързо възраждане на
напрежението на граничната линия, което намира място на граничния инцидент от началото на юли 1955 г. В изпратената вербална нота на българското
правителство до Турция се протестира за смъртта на български граничар и
се настоява за предприемането на решителни мерки към прекратяване на инцидентите81. Като предизвикателство се възприема откриването и обезвреждането на 7 подслушващи микрофона в сградата на българското Генерално
Хаков, Дж. История на Турция през ХХ век, с. 234–235 (Hakov, Dzh. Istoriya
na Turtsiya prez XX vek, s. 234–235).
78
Хаков, Дж. История на Турция през ХХ век, с. 235 (Hakov, Dzh. Istoriya na
Turtsiya prez XX vek, s. 235).
79
Добриянов, Т. Външна политика на НР България, с. 142 (Dobriyanov, T.
Vanshna politika na Narodna republika Balgariya, s. 142).
80
ЦДА, ф.1Б, оп. 5, а.е. 163, л. 20.
81
Работническо дело, бр. 193, 12 юли 1955 (Rabotnichesko delo, br. 193, 12 yuli 1955).
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консулство в Истанбул82. Друг смут в отношенията създава арестуването на
българският вицеконсул Георги Чолаков (Пеню Пенев), обвинен за шпионаж.
Тази маневра цели да злепостави желанието на НР България за нормализиране на връзките с Турция83.
Въпреки възникналите смутове българското правителство продължава
с инициативата за подобряване на отношенията. В средата на 1955 г. НР България отправя покана за размяна на парламентарна делегация, участие на български и турски стопански делегации в международните мострени панаири в
Измир и Пловдив, установяване на спортни и културни връзки84.
Най-тежък удар на Балканския пакт нанася изострянето на гръцко-турските противоречия за остров Кипър. През септември 1954 г. гръцкото правителство на генерал Папагос внася Кипърския въпрос за обсъждане в ООН.
На 17 декември 1954 г. Общото събрание не е в състояние да приеме резолюция, подкрепяща гръцките искания за Кипър85. Национално-освободителното
движение на кипърските гърци против британското господство прераства във
въоръжен конфликт след април 1955 г. Това компрометира още повече правителството на Великобритания, която на 20 юни 1955 г. изпраща покана до
Гърция и Турция за свикването на тристранна конференция по Кипърския
въпрос86. На 29 август 1955 г. в Лондон започва да заседава тристранна британско-гръцко-турска конференция за бъдещето на остров Кипър. След едноседмични преговори, изпълнени с напрежение, конференцията навлиза в
застой. Новината за избухналата бомба в турското консулство в Солун от 6
септември засилва антигръцките настроения в Турция87. Същия ден в Истанбул е насрочена протестна демонстрация на дружеството „Кипър е турски”.
Демонстрацията ескалира от вечерта на 6 срещу 7 септември 1955 г. и завършва с погроми над гръцкото население в Измир и Истанбул, пред погледа
на турската полиция. На разграбване са подложени домовете и магазините на
гръцкото население в Истанбул. Осквернени и поругани са гръцките храмове
и гробища, а Вселенският патриарх Атинагорас изпраща протестна телеграма
до турския министър-председател Мендерес, настоявайки за прекратяване на
тези издевателства над гръцкото малцинство в Турция88. Обявено е извънредно положение.
Събитията от 6 и 7 септември 1955 г. в Истанбул и Измир довеждат
до криза в гръцко-турските отношения. Лондонската конференция за остров
Кипър завършва с провал. Гърция прекратява сътрудничеството си с Турция
ЦДА, ф.1Б, оп. 5, а.е. 174, л. 103.
ЦДА, ф.1Б, оп. 5, а.е. 174, л. 104.
84
ЦДА, ф.1Б, оп. 6, а.е. 2592, л. 14–15.
85
Oran, B., E. Tellal, Ç. Erhan. Türk dış politikası 1919 – 1980, р. 598–599.
86
Oran, B., E. Tellal, Ç. Erhan. Türk dış politikası 1919 – 1980, р. 600.
87
Oran, B., E. Tellal, Ç. Erhan. Türk dış politikası 1919 – 1980, р. 601.
88
BCA, 030-01-00-00-133-869-5/1.
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и поставя три условия за нормализиране на отношенията с нея: заклеймяване на гръцките погроми, материално обезщетение на всички пострадали
и наказания за извършителите89. Балканският пакт фактически се разпада и
прекратява дейността си.
В българо-турските отношения от втората половина на 1955 г. атмосферата за нормализиране дава своите насоки. Едва през октомври 1955 г. правителството на Турция отговаря положително на поредното българско предложение за създаване на смесена гранична комисия, която да предотврати случайните инциденти. От ноември 1955 г. в Анкара за пълномощен министър на
НР България е назначен Милко Тарабанов90. През декември 1955 г. в София в
доклад на Антон Югов за международното положение и външната политика
на българското правителство е посочено, че се засилват търговските отношения с Турция91.
В началото на 1956 г. се достига до ново напрежение в настроенията за
изселване сред българските турци. Процесът започва с усиленото поставяне
на въпроса от страна на българските турци да им се даде възможност да посещават свои роднини и близки в Турция, както и да се допуска гостуването на
техни роднини от Турция в България. Това налага ЦК на БКП, до който въпросът е отнесен през януари 1956 г., безуспешно да търси убедителен отговор, за
да обясни политиката за възпрепятстване на тези пътувания92.
Формираната смесена българо-турска гранична комисия заседава от 2
до 8 март 1956 г. в Свиленград. Подписан е протокол, съгласно който от 1 до
14 август 1956 г. смесена техническа комисия трябва да възстанови всички
повредени гранични знаци по българо-турската граница. Въпреки че не се
достига до сключването на предложеното от българска страна споразумение
за предотвратяване на случайните гранични инциденти, през 1956 г. е констатирано известно успокоение по границата93.
Основната линия на българската външна политика на Балканите за поддържане на мир, приятелски и добросъседски отношения с всички съседи е
продължена и след Априлския пленум на БКП94. Засилваща се тревога сред
управляващите в НР България създават случаите за вълнения сред турското
89

p. 115.

Behramoğlu, N. Türk-Amerikan ilişkileri. Demokrat parti dönemi. Istanbul, 1973,

BCA, 030-01-00-00-061-379-10/1.
ЦДА, ф. 317Б, оп. 1, а.е. 131, л. 76.
92
Тодорова, Р. Българо-турските отношения след Втората световна война (40те – 60-те години). – ИПр., 1994/1995, V, 48 (Todorova, R. Balgaro-turskite otnosheniya
sled Vtorata svetovna voyna (40-te – 60-te godini). – IPr., 1994/1995, V, 48).
93
Пак там, с. 48.
94
Цонков, С. Априлска линия на БКП и развитие на външните отношения на
НР България на Балканите.– Международни отношения, 1976, II, 35 (Tsonkov, S.
Aprilska liniya na BKP i razvitie na vanshnite otnosheniya na Narodna republika Balgariya
na Balkanite. – Mezhdunarodni otnosheniya, 1976, II, 35)
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население в Северна България за разграбването на инвентара и добитъка от
създадените Трудово-кооперативни земеделски стопанства (ТКЗС) и масовото нарастване от средата на 1956 г. на подадените молби за изселване в Турция95. През май 1956 г. българската страна официално протестира, че Турската легация в София и консулствата в Пловдив и Бургас са предприели открита
акция на подстрекателство за масово изселване на българските турци96. Турция настоява да се възстанови свободата на изселване и до 1956 г. връчва ноти
на българското МВнР да разреши да се изселят по списък над 2300 български
турци при техни роднини. С вербална нота от 25 юли 1956 г. българското правителство уведомява Турската легация в София, че е готово да разгледа благосклонно въпроса за изселването на български граждани при техни близки в
Турция, по представените списъци; но обвързва разрешаването с искане да се
сключат споразумения за предотвратяване на граничните инциденти, с конвенция за растителна защита, санитарно-ветеринарна конвенция, конвенция
за риболова в Черно море и т.н.97.
***
Подобряването на междудържавните отношения на Балканите през периода 1952-1956 г. породени от противопоставянето в Студената война водят
до постепенното начало на нормализиране на отношенията между държавите
с различен обществен строй. През 1953 – 1954 г. тук се създава Балканският
пакт с участието на Турция, Гърция и ФНРЮ. От втората половина на 1953 г.
започват процесите на разрешаване чрез двустранни мирни преговори на проблемите между отделните балкански страни, а разведряването в международните отношения дава своето отражение и на региона.

ЦДА, ф. 1Б, оп. 5, а.е. 198, л. 1.
Баева, И., Е. Калинова. Възродителен процес. Българската държава и
българските турци. Том 1. София, 2009, с. 21 (Baeva, I., E. Kalinova. Vazroditelen
protses. Balgarskata darzhava i balgarskite turtsi. Tom. 1. Sofiya, 2009, s. 21).
97
Тодорова, Р. Българо-турските отношения след Втората световна война, 49–
50 (Todorova, R. Balgaro-turskite otnosheniya sled Vtorata svetovna voyna, 49–50).
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КУЛТУРНИТЕ ЗНАЦИ НА ВРЕМЕТО
И ФОРМИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНО
ИСТОРИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ
Цветана Иванова
THE CULTURAL SIGNS OF TIME
AND THE FORMATION OF NATIONAL
HISTORICAL CONSCIOUSNESS
Tsvetana Ivanova
The article discusses the issue of the major ideas, presented in the History and civilizations textbooks, published after the 2015 legal amendments. In addition, it observes how
the intended purposes of the educational programs are accomplished in school historical
education. The focus of the scientific research is the formation of a national consciousness
in history education. Also, some good didactic ideas, as well as some weaknesses in the text,
were marked. The teaching of national history is implemented as a synchronous module
alongside the Medieval European history. The advantages of this approach are the opportunities, it creates for building the European layer in the Bulgarian national consciousness.

Изграждането на национално съзнание е било доминантна цел на историческото образование още с появата на българските светски училища в
началото на XIX век. В различни исторически условия идеята търпи развитие
и промени, но не загубва своето значение дори в епохата на тоталитарния
образователен модел, когато други идеи, свързани с доктрината на интернационализма, се налагат за водещи. Днес от историята като учебен предмет се
очаква формиране на национално историческо съзнание, адекватно на ценностите на съвременността и функционално полезно в глобалния свят на информационната епоха.
Държавната образователна стратегия е заложена в Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ от 2015 г. и в поредица нормативни актове, свързани с образованието като цяло и в частност с историческото1.Те определят като водеща цел в изучаването на история в училище „да
Закон за предучилищното и училищното образование. ДВ, бр. 79 от
13.10.2015 г. (Zakon za preduchilishtnoto i uchilishtnoto obrazovanie. DV, br.79 ot
13.10.2015 g.); Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка. ДВ,
1
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бъдат разбрани историческите корени на съвременния свят”2 и „съхраняване
и утвърждаване на българската национална идентичност”3. Това кореспондира пряко със социализиращата роля на историята, която се мисли като фактор
за личностно формиране на съвременния млад човек и изграждане на неговата гражданска култура.
От методологическа гледна точка релацията минало – съвременност е
основополагаща за структуриране на учебния дискурс, защото историческото
познание трябва да помага на ученика да разбира света, в който живее, и не
е самоцелно представяне на отминали събития в хронологическа последователност. По думите на Ф. Бродел „няма съвременна цивилизация, която да
бъде разбрана, без да се познават изминатите пътища, старите ценности, преживеният опит. Цивилизацията винаги е минало, едно живо минало. Следователно историята на дадена цивилизация е търсене сред нейните старинни
координати на тези, които и днес още остават валидни (к.м., Ц.И.). Не
става дума да кажем всичко, което знаем…, а всичко онова, което от онзи
някогашен живот остава ефикасно и днес. Всичко онова, чрез което минало и
настояще се свързват, често през дистанцията на много векове”4. И така, ако
историята задава координатите на съвременната европейска цивилизация, то
учебният дискурс трябва да ги кодира и транслира по такъв начин, че да ги
превърне в опори на идентичността, които трябва да бъдат открити и разбрани от учениците.
Новостите в образователния модел5 пряко се отразяват в учебниците по
история, които всъщност са един от носителите на промяната от 90-те години
насам. Това ги прави интересен за наблюдение и анализ обект6. Концептуалибр. 95 от 08.12.2015 г. (Naredba № 5 ot 30.11.2015 g. za obshtoobrazovatelnata podgotovka. DV, br. 95 ot 08.12.2015 g.); Учебни програми по история и цивилизации. www.
mon.bg (Uchebni programi po Istoriya i tsivilizatsii).
2
Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка…, с. 63. (Naredba
№ 5 ot 30.11.2015 g. za obshtoobrazoьvatelnata podgotovka. DV, br. 95 ot 08.12.2015 g., s. 63)
3
Закон за предучилищното и училищното образование, чл. 5, ал. 2 (Zakon za
preduchilishtnoto i uchilishtnoto obrazovanie, chl. 5, al. 2).
4
Бродел, Ф. Граматика на цивилизациите. София, 2014, с. 69 (Brodel, F.
Gramatika na tsivilizatsiite. Sofiya, 2014, s. 69).
5
Възприемаме направеното от проф. М. Радева уточнение, че модел на историческото образование представлява „цялост, която включва: учебно съдържание, отразено в
учебните програми и създадените на тяхна основа учебници, методическа теория, разработвана от учените дидактици и методици, както и непосредствената практика на редовите български учители. Подробно вж. в: Радева, М. Българското историческо образование
през XIX – XX век между романтичния национализъм и толерантността. – В: Иронията
на историка. Професор Милчо Лалков. София, 2004, с. 79–80 (Radeva, M. Balgarskoto
istorichesko obrazovanie prez XIX – XX vek mezhdu romantichniya natsionalizam i tolerantnostta. – V: Ironiyata na istorika. Profesor Milcho Lalkov. Sofiya, 2004, s. 79–80).
6
По-нови изследвания по темата са: Табакова К. Учебникът по история –
дидактически аспекти. София, 2013 (Tabakova, K. Uchebnikat po istoriya – dida-
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зираното представяне на историческата материя е показателно за очакваните
резултати, които търси училищното историческо образование – като знания,
умения и компетенции. В този план особено важен е фундаментът, върху
който се гради основата на националното съзнание. Той е свързан както с
обем исторически знания (учебникът всъщност е официализираният институционализиран национален разказ за миналото), така и с дидактическите подходи за тяхното разбиране, осмисляне, усвояване (чрез въпроси, задачи и др.).
В комплексното им познавателно взаимодействие се залага националната
стратегия на училищното историческо образование. Учебниците са всъщност
видимият за обществото маркер на следваната държавна политика в училищното образование и в него много ясно трябва да се проектират достиженията
на историята и дидактиката като академично познание. От друга страна, той
трябва да гради основни за националния идентитет опори, които консенсусно
са утвърдени от обществото.
В този контекст изучаването на национална история в прогимназиална
степен е особено важен елемент в образователно отношение, тъй като дава

kticheski aspekti. Sofiya, 2013); Радева, М. „Новото поколение учебници по история
през 90-те години и ценностите на Европейския съюз. – Исторически преглед, 2003,
3-4, с. 198–213 (Radeva, M. „Novoto pokolenie” uchebnitsi po istoriya i tsennostite na
Evropeyskiya sayuz. – Istoricheski pregled, 2003, № 3-4, s. 198–213); Радева, М. Първият евроучебник по история. „История на Европа”. – История. 1994, № 1. с. 51–58
(Radeva, M. Parviyat evrouchebnik po istoriya. „Istoriya na Evropa”. – Istoriya. 1994, № 1,
s. 51–58); Кушева, Р. Съвременното историческо образование – отговори на новите
предизвикателства. София, 2007 (Kusheva, R. Savremennoto istorichesko obrazovanie
– otgovori na novite predizvikatelstva. Sofiya, 2007); Мишев, Т. Историята – дидактика, методика, краезнание. София, 2014, с. 166–250 (Mishev, T. Istoriyata – didaktika,
metodika, kraeznanie. Sofiya, 2014, s. 166–250; Мишев, Т. Дидактика на историята –
минало и съвремие. София, 2015, с. 217–304 (Mishev, T. Didaktika na istoriyata – minalo
i savremie. Sofiya, 2015, s. 217–304); Иванова, Ц. Образът на Византия в учебниците
по история и цивилизация. – В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и
реалности. Т. 7. Варна. 2011, с. 158–166 (Ivanova, Ts. Obrazat na Vizantiya v uchebnitsite
po istoriya i tsivilizatsiya. – V: Ponyatiya, tsennosti, promeni. Istoriyata: vreme i realnosti.
T. 7. Varna, 2011, s. 158–166); Иванова, Ц. Интеркултурни аспекти на съвременния
исторически учебен дискурс. – Диалогът в историята. 2018. № 38-39, с. 119–127 (Ivanova, Ts. Interkulturni aspekti na savremenniya istoricheski ucheben diskurs. – Dialogat v
istoriyata. 2018, № 38-39, s. 119–127); Иванова, Ц. За историческите „срещи с непознатото” в новите учебници по История и цивилизации. – В: Историкии. т. 10, 2017, Велико Търново, с. 169–182 (Ivanova, Ts. Za istoricheskite „sreshti s nepoznatoto” v novite
uchebnici po Istoriya i tsivilizatsii. – V: Istorikii. t. 10, 2017, Veliko Tarnovo. s. 169–182);
Иванова, Ц. Космополитният свят на Античността в иновативните подходи на учебния дискурс. – Любословие, №. 17, Шумен, 2017, с. 89–99 (Ivanova, Ts. Kosmopolitniyat
svyat na Antichnostta v inovativnite podhodi na uchebniya diskurs. – Lyuboslovie, №. 17,
Shumen, 2017, s. 89–99).
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цялостен системен кръг от знания за българската история7. Ще насочим вниманието към един ключов за фундамента на националната идентичност исторически период – Средновековието, когато се поставя началото на българската държавност и култура. В този план ще потърсим онези културни знаци на
историческото време, които бележат принадлежността на българския народ
към европейския цивилизационен ареал и задават ориентири за национална
идентификация на българите през всички следващи исторически епохи.
Българската средновековна история се изучава в 6. клас, а учебната програма определя като водещи идеи открояването на „динамиката на онези политически, стопански, социални и културни процеси, които са в основата на
формиране на облика на европейската цивилизация”, като „същевременно се
открояват процеси в българското общество и държава, които разкриват българските приноси в Европейското средновековие и допринасят за утвърждаване на българската идентичност като част от европейската идентичност”8.
Така на практика още учебната програма задава като водеща цел на обучението по история в 6. клас открояването на онези цивилизационни маркери,
които правят България съзидател на европейския културен модел. Как това е
реализирано в учебниците, доколко е постигната нормативно регламентираната цел ще анализираме в следващите редове.
Една от промените в резултат на ЗПУО от 2015 г. за историческото образование е въвеждането на синхронния подход при изучаването на средновековна българска история в 6. клас. По предходните учебни програми тази проблематика се изучаваше самостоятелно в 5. клас. И тъй като средновековната
българска история е структурообразуваща за националната идентификация,
интерес представлява въпросът как това решение за ново структуриране на
учебната материя се отразява на символни за българската история събития
и процеси. Образователната теория изтъква редица позитиви на синхронния
подход – възможност за съотнасяне на националното с общото развитие, съпоставки, открояване на специфики и значения, причинно-следствени връзки, по-добра пространствена локализация на събития и процеси и т.н. Това,
безспорно, е така. Но дали прилагането му при първото цялостно изучаване
на средновековната национална история в прогимназиална степен дава възможности за най-добра постановка на важните въпроси за национално структуриращото историческо познание? На този въпрос би могло да се отговори
като се анализира как българската история присъства в сложната картина на
общоевропейското средновековно развитие. Немаловажно е и доколко този
подход действително е съпътстван с дидактически решения, способстващи
реализацията на гореспоменатите възможности.
Поради редица причини, които тук не би било възможно да се интерпретират,
за част от учениците това остава и единствения училищен курс по национална история.
8
Учебна програма по История и цивилизации за 6. клас (Uchebna programa po
Istoriya i civilizatsii za 6. klas).
7
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За целта на изследването се прави сравнителен анализ на дискурса на
излезлите вече от употреба учебници за 5. клас9, в които се представя българската история от появата на човека по нашите земи до края на 17. век, т.е.
принципът за структуриране на учебното съдържание е тематично-хронологичен, и издадените след 2015 година учебници за 6. клас10, които обхващат
„епохата на Средновековието, която в рамките на европейската история е периодът V – XV век, а в националната ни история – от най-старата история
на славяни и българи до края на XVII век”11, на базата на синхронния подход. Този съпоставителен анализ е научно допустим, тъй като учениците са
почти на една възраст и познавателните им умения са относително близки
като възможности. С оглед избрания фокус на научното наблюдение, акцент
са ключови за изграждане на националната идентичност исторически събития, които същевременно символно бележат приобщаването на българската
държава и народност към европейското културно и държавно-правно пространство – покръстването и развитието на славянската писменост и култура в
България. Те са важни в две смислови проекции: приобщаване на българите
към определен културен модел и приносите им към него. Около тези два момента ще концентрираме настоящия текст.
Формирането на европейски пласт в националното съзнание се явява
цел на историческото образование и както е разписано в Учебната програма,
то трябва да „допринася за утвърждаване на българската идентичност като
част от европейската идентичност”12. Релацията национално – европейско,
заложена в учебния дискурс, се открива в различни слоеве на учебната материя – основен текст, съпътстващи ресурси (текстове и изображения) и дидактическия апарат за усвояване на учебното съдържание. Синхронно-хронологичният принцип изисква представянето на националната средновековна
история като част от общоевропейското историческо развитие. В контекста на
Гаврилова, Р. и колектив. История и цивилизация за 5. клас. София: Просвета,
2006 (Gavrilova, R. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsiya za 5. klas. Sofiya: Prosveta, 2006);
Ангелов, П. и колектив. История и цивилизация за 5. клас. София: Прозорец,
2006 (Angelov, P. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsiya za 5. klas. Sofiya: Prozorets, 2006);
Мутафчиева, В. и колектив. История и цивилизация за 5. клас. София: Анубис, 2006
(Mutafchieva, V. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsiya za 5. klas. Sofiya: Anubis, 2006).
10
Арнаудов, В. и колектив. История и цивилизации за 6. клас. София: Булвест
2000, 2017 (Arnaudov, V. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 6. klas. Sofiya: Bulvest
2000, 2017); Павлов, П. и колектив, История и цивилизации за 6. клас. София:
Просвета, 2017 (Pavlov, P. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 6. klas. Sofiya: Prosveta,
2017); Гагова, К. и колектив. История и цивилизации за 6. клас. София: Рива, 2017
(Gagova, K. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 6. klas. Sofiya: Riva, 2017); Михайлова,
Е. и колектив. История и цивилизации за 6. клас. София: Просвета Плюс, 2017
(Mihaylova, E. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 6. klas. Sofia: Prosveta Plyus, 2017).
11
Учебна програма за 6. клас. www.mon.bg
12
Учебна програма за 6. клас. www.mon.bg
9
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това трябва да се изясни механизмът, по който българите, които са в известен
смисъл „новодошли” в Европа и не са носители на гръко-римската държавноправна традиция и култура, не са християни, показатели, които по определението на Хънтингтън13 са ядрото на европейската цивилизация, стават неделима част от европейското културноисторическо пространство. В този план
ключов е историческият момент, в който българската държава се превръща
във важен субект и фактор в Югоизточна Европа и в християнския свят.
Конструктът „европейска идентичност” често предизвиква повече въпроси, отколкото да внася яснота за опорите на идентификацията на индивида
в социума. Много често там, където историческите представи функционират
на битово ниво или пък се използват за манипулативни /политически/ цели,
европейската идентичност се противопоставя на българската. Затова историята като учебен предмет трябва да обясни убедително и разбираемо за учениците защо, всъщност с основание, причисляваме българите към европейската
цивилизация, като се приведат аргументи и доказателства за приноса им в
европейската история и култура. Последователното развиване на идеята за
българското участие в общоевропейското развитие изисква вплитането на националната история като естествена и неделима част от учебния наратив по
средновековна обща история.
С приемането на християнството българската държава прави цивилизационен избор, който категорично я причислява към европейската християнска културна диаспора. Учебният разказ е структуриран около няколко смислови ядра, които знаково бележат аксиологическите послания в учебниците
и от двете поколения. Те се заключават във фрази от типа: Покръстването
„приобщило България към християнска Европа”14 или „утвърдило България
като един от най-значимите центрове на православието”15, и др. По-важно от
образователна гледна точка е как е организирана учебната материя с оглед
разбиране значенията на тези събития и проекцията им върху по-нататъшната съдба на българската държава и нация. Проблемното осмисляне на историческите факти целенасочено се търси чрез въпроси след урочния текст.
И в двете поколения учебници те изискват освен възпроизвеждане на фактографската страна на събитието, и оценка за неговата значимост в историческа
перспектива. Въпросите са от типа: „Обяснете защо княз Борис решил да приеме християнството”, „Защо за България било важно да има своя църква?”16,
Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите. София, Обсидиан, 2015, с. 93
(Hantingtan, S. Sblasakat na tsivilizatsiite. Sofia, Obsidian, 2015, s. 93).
14
Павлов, П. и колектив. История и цивилизации за 6. клас, с. 40 (Pavlov, P. i
kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 6. klas, s. 40).
15
Гагова, К. и колектив. История и цивилизации за 6. клас, с. 51 (Gagova, K.
i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 6. klas, s. 51).
16
Павлов, П. и колектив. История и цивилизации за 6. клас, с. 41 (Pavlov, P. i
kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 6. klas, s. 41).
13
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„Кои са последиците за българската държава?“17 и др. под.
България е представена като културен европейски център, в който не
само се усвояват (с приемането на християнството), но и се създават цивилизационни ценности (славянската писменост и книжовност), които имат значение за многообразието на култури в европейското пространство. Това твърдение следва логично от историческия разказ за създаването и съхраняването на
славянската писменост и е формулирано в изводовата част на авторовия текст
на всички анализирани учебници. Например „Делото на Кирил и Методий и
техните ученици било спасено от княз Борис І и българите. То не само открило пред България пътя към културен възход, но я превърнало в огнище за разпространение на славянската православна култура”18 или „Българите усвоили
и осмислили богатото византийско наследство, създали книги и сборници с
преведени и оригинални творби. Чрез тях постиженията на българската култура достигнали до целия православен славянски свят”19.
Ключова за посланията на учебния дискурс е думата „спасено”, което
натоварва текста символно емоционално и задава подсъзнателно аксиологически конотации на историческия разказ20. „Спасено” семантично задава презумпцията за нещо ценно, мило, което е важно, и което е било застрашено от
гибел, за разлика от „запазено, съхранено” и др. под., които звучат по-неутрално емоционални. Неслучайно акцентирам на този смислов конструкт в
учебния наратив, защото се оказа, че това е една от „чувствителните“ теми за
българското общество днес. Когато по невнимание или умишлено, не се наемам да коментирам, се неглижира ролята на средновековна България за съхраняване и разпространение на славянската писменост, държавната и обществената медийна реакция е изключително категорична и неотстъпчива21. Това
Гагова, К. и колектив. История и цивилизации за 6. клас, с. 51 (Gagova, K.
i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 6. klas, s. 51).
18
Гаврилова, Р. и колектив. История и цивилизация за 5. клас, с. 36 (Gavrilova,
R. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsiya za 5. klas, s. 36).
19
Павлов, П. и колектив, История и цивилизации за 6. клас, с. 46 (Pavlov, P. i
kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 6. klas, s. 46).
20
Павлов, П. и колектив, История и цивилизации за 6. клас, с. 42 (Pavlov, P.
i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 6. klas, s. 42), където се казва, че делото на братята
Кирил и Методий било „спасено от българите”; вж. също и в: Михайлова, Е. и
колектив. История и цивилизации за 6. клас, с. 52 (Mihaylova, E. i kolektiv. Istoriya
i tsivilizatsii za 6. klas, s. 52) – българският владетел „спасил делото на славянските
първоучители”.
21
Например по повод изказване на руския президент Владимир Путин на среща
на 24 май 2017 г. с македонския му колега Георге Иванов, че „славянската писменост
е дошла в Русия от македонската земя” http://focus-news.net/scandal/2017/05/25/5780/
reaktsii-sled-izkazvaneto-na-putin-za-kirilitsata.html; http://www.glasove.com/categories/
skandalyt/news/rusofobiya-i-nacionalizym-se-smesiha-v-reakciite-sreshtu-izkazvaneto-naputin-za-azbukata; https://www.dnes.bg/obshtestvo/2017/05/26/ban-napomni-na-rusiia-iputin-otkyde-e-trygnala-kirilicata.342258; https://novini.bg/sviat/rusia/424878.
17
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показва, че този символен за българите момент на спасяването на славянската
писменост е дълбоко вкоренен в националната памет и всяко посегателство
върху него се приема като инвазия в конструкцията на националната идентичност, като грубо незачитане на българските приноси в цивилизационен план
и предизвиква еднопосочна реакция, независимо от политическите различия.
Несъмнено, за това има значение начинът, по който тези исторически събития
се изучават в училище, за да се превърне той в един от най-силните културни
знаци на идентичността на българите днес.
В учебниците за 6. клас значимостта на съхраняването на славянската
писменост от българската държава е разгърната чрез въпроси към учениците
на две нива: значимост за българите – Обяснете защо учениците им били
приети в България22; Какво е значението на славянската азбука за културното развитие на България? Коя държава се утвърждава още през IX век като
основен център на славянската писменост и християнската вяра23, и на второ
ниво – въпроси, провокиращи учениците да търсят и осмислят европейската
проекция на тези събития – Какво било значението на спасяването на учениците за България и славянския свят?24; Какво е общоевропейското значение на
делото на Кирил и Методий?25.
За съжаление, учебниците за 6. клас спират дотук, за разлика от вече
излезлите от употреба учебници за 5. клас, в които дидактическите варианти
за осмисляне и оценка на събитията изграждат още един познавателен пласт.
В тях е обособена трета група въпроси, свързани с непреходното значение
на събитието и проекцията му в съвременните реалии, познати на ученика – „Защо княз Борис, Кирил и Методий и техните ученици се изобразяват в
християнските храмове?” и „Проучете и запишете улици, училища, университети, библиотеки, които носят имената на светите братя и техните ученици”26.
Внимателното вглеждане в това дидактическо структуриране оформя заключението, че смислово-ценностният аспект на конкретното събитие е по-последователно и пълно разгърнат в учебниците за 5. клас. Съчетаването с така
Павлов, П. и колектив. История и цивилизации за 6. клас, с. 43 (Pavlov, P. i
kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 6. klas, s. 43).
23
Гагова, К. и колектив. История и цивилизации за 6. клас, с. 95 (Gagova, K.
i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 6. klas, s. 95).
24
Михайлова, Е. и колектив. История и цивилизации за 6. клас, с. 53
(Mihaylova, E. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 6. klas, s. 53).
25
Арнаудов, В. и колектив. История и цивилизации за 6. клас, с. 60 (Arnaudov,
V. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 6. klas, s. 60).
26
Гаврилова, Р. и колектив. История и цивилизация за 5. клас, с. 37 (Gavrilova, R. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsiya za 5. klas, s. 37). В учебника на ИК „Прозорец“
тази идея е разработена в рубриката „Наследството на България”, където е споменат
и фактът, че Кирил и Методий са обявени от папа Йоан Павел ІІ за закрилници на
Европа. Ангелов, П. и колектив. История и цивилизация за 5. клас, с. 37 (Angelov, P.
i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsiya za 5. klas, s. 37).
22
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степенуваните въпроси дава на ученика презумпцията за значимост не само
по отношение на тогавашния исторически момент, но и за непреходността
на събитието, която той открива сам в имената на улици, църкви, културни
институции в заобикалящия го свят. Липсата на подобен пласт в дискурса на
учебниците за 6. клас отдалечава желания очакван резултат – преподаването
на история да помага за разбирането на съвременността, да виждат учениците
културните знаци на времето, кодирани в днешния свят, и да могат сами да ги
откриват. Подобни познавателни задачи са пряко свързани и с компетентностния подход, изведен много ясно в нормативните документи, затова липсата
им е необяснима в новите учебници по История и цивилизации. В подкрепа
на тази констатация би могла да се посочи и възрастта на учениците – шестокласниците са с една година по-големи и биха могли да изпълнят подобни
задачи, да направят търсените съждения и оценки.
Идеята за българския принос в културата на средновековна Европа е
доразвита и в темите, посветени на „Златния век”. При старите учебници за
5. клас тази урочна единица непосредствено следва тази за могъществото на
България по времето на цар Симеон Велики, но в учебниците за 6. клас по новата учебна програма, поради избрания синхронен подход за структуриране
на учебната материя, това невинаги е така. Например в учебника на издателство „Булвест 2000” темите са подредени така: „Покръстване на българите”
(с. 40); „Могъщество на България при цар Симеон” (с. 42), и чак след осем
урочни теми – „Делото на св. св. Кирил и Методий. Златният век на българската култура” (с. 60) и урок упражнение „Славянската писменост – част от
културното богатство на Европа” (с. 62). Сходна е подредбата и в учебника
на издателство „Рива” – „Християнизация на българската държава” (с. 46) и
„Управление на цар Симеон Велики” (с. 52), а след десет урочни единици са
темите „Делото на Кирил и Методий и техните ученици” (с. 92) и „Златен век
на българската култура” (с. 96). В учебниците на издателство „Просвета”27 и
на „Просвета плюс”28, авторите са намерили начин, въпреки синхронно-хронологичния и тематичен подход, да структурират така учебното съдържание,
че урочните единици за покръстването, славянската писменост и Златния век
да са разположени непосредствено една след друга. Това подпомага разбирането същността на историческите процеси, установяването на причинноследствени връзки и позволява по-ясно открояване на мястото на българската
култура в средновековния европейски свят.
В общ план дискурсът във всички учебници се движи в сходни параметри. На фона на широко представената дейност на българските книжовници
и подкрепата, оказвана им от цар Симеон І, е очертано значението на кулПавлов, П. и колектив. История и цивилизации за 6. клас, с. 4 (Pavlov, P. i
kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 6. klas, s. 4).
28
Михайлова, Е. и колектив. История и цивилизации за 6. клас, с. 3
(Mihaylova, E. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 6. klas, s. 3).
27
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турните достижения на средновековна България като принос в европейската
култура. Водещ акцент е, че съхраняването, усъвършенстването и разпространението на славянската писменост превръща България в духовен център
на славянските народи. Въпроси насочват учениците към значението на българския „Златен век”29.
И отново, независимо че става въпрос за по-малки ученици, темата
фундамент в българската културна идентичност – Златният век – е неоспоримо по-добре обработена дидактически в излезлите вече от употреба учебници за 5. клас. Там30 чрез въпроси, съпътстващи авторовия текст, значението
на културните достижения на средновековна България през този период се
структурира около ценностния смисъл на събитието. Въпросите са така формулирани, че карат учениците да осмислят значението на културния феномен
„Златен век” в четири посоки – за българското историческо развитие /Опишете постиженията на „Златния век”/; за славянския свят /Защо България
се превърнала в духовен център на славянския свят?31, Къде извън България
се разпространили книгите на старобългарски език?/; за културното многообразие на средновековна Европа /Направи изводи за мястото на България
в средновековна Европа32/ и непреходността на културните достижения на
българския народ – Проучете и запишете улици, училища, университети,
библиотеки, които носят имената на светите братя и техните ученици; Как
признателните българи са запазили паметта на книжовниците от „Златния
век” до наши дни. Издирете и представете пред класа примери”33. Внушенията, които носи текстът, и зададените към него дейности водят към оценка на
културните достижения като неподвластни на времето и стихиите на войната,
която заличава териториалните постижения от същата епоха.
За сравнение в дидактическия апарат в съответните урочни теми в учебниците за 6. клас се поставят въпроси като „Обяснете ролята на владетеля…;
Опишете Златния век по следните опори…; Направете заключение за мястото
на българската култура от 9.-10. век в европейската средновековна култура”34,
Вж. напр. Павлов, П. и колектив. История и цивилизации за 6. клас, с. 47
(Pavlov, P. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 6. klas, s. 47).
30
Изведена е като самостоятелна урочна единица в учебниците за 5. клас на
ИК „Просвета“ и ИК „Прозорец“, а в ИК „Анубис“ информацията е дадена като част
от изложението за развитието на България при управлението на цар Симеон Велики,
където присъства и понятието Златен век.
31
Гаврилова, Р. и колектив. История и цивилизация за 5. клас, с. 41 (Gavrilova,
R. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsiya za 5. klas, s. 41).
32
Ангелов, П. и колектив. История и цивилизация за 5. клас, с. 41 (Angelov, P.
i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsiya za 5. klas, s. 41).
33
Гаврилова, Р. и колектив. История и цивилизация за 5. клас, с. 37, 41
(Gavrilova, R. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsiya za 5. klas, s. 37, 41).
34
Павлов, П. и колектив. История и цивилизации за 6. клас, с. 47 (Pavlov, P. i
kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 6. klas, s. 47).
29
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или в друг случай: „Къде получил образованието си Константин?; С каква цел
двамата братя били изпратени във Великоморавия?; Обяснете значението на
делото на Кирил и Методий и техните ученици по следните опори…; Посочете проявленията на „Златния век” в областта на архитектурата и изкуствата и Какво е общоевропейското значение на делото на Кирил и Методий?35.
Внимателното вглеждане в структурата на дидактическите елементи към тази
изключително важна тема от българската история показва, че значимостта на
събитията не е така пълноценно използвана за ценностно осмисляне на културните достижения на средновековна България и приносите ѝ в изграждането на европейския цивилизационен модел, както в гореспоменатите учебници
за 5. клас.
Анализът позволява да се откроят добри методически идеи и в някои от
учебниците за 6. клас, в които е намерен удачен вариант за използване на тези
важни, структурообразуващи националната идентичност исторически моменти за активизирaне дейностите на учениците и изграждане на умения и ключови компетенции. В учебника на издателство „Булвест 2000“ в урочна единица за упражнение, озаглавена „Славянската писменост – част от културното
богатство на Европа”36, дейностите са структурирани така, че да изискват от
ученика активно критично мислене и да го провокират да конструира исторически тези, релевантни на съвременния свят и които са част от културната
идентификация на младия човек.
Посредством две методически решения, които, без да излизат от традиционния формат на урока упражнение, създават свободни мисловни пространства за проявление креативността на учениците, авторите ги насочват
към откриване на времево абстрактните проекции на културните достижения
от периода на Средновековието. Първата е Задача 2, която изисква ученикът да състави кратко съобщение, в което да информира свои чуждестранни
връстници за ролята на България като духовен водач на славянските народи. От дадения алгоритъм е видно, че се изисква доказателствена основа за
изказаното твърдение. Така ученикът, от една страна, ще структурира текст
с аргументация, а от друга – ще осмисли ценностно събитието в европейския културен контекст. В завършващата фаза на изпълнение на задачата той
трябва да намери удачна форма, в която да представи своя отговор, да го презентира и защити пред свои връстници. Второто дидактическо попадение се
открива в Задача 3. Тук всеобхватното представяне на идеята за значението на
българския принос в културното многообразие на Европа е постигнато чрез
връзки с литературата и географията. Върху известния стих на Иван Вазов
„… че и ний сме дали нещо на света // и на вси славяни книги да четат” учеАрнаудов, В. и колектив. История и цивилизации за 6. клас, с. 60–61
(Arnaudov, V. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 6. klas, s. 60–61).
36
Арнаудов, В. и колектив. История и цивилизации за 6. клас, с. 62–63
(Arnaudov, V. i kolektiv. Istoriya i tsivilizatsii za 6. klas, s. 62–63).
35
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ниците трябва да напишат „кратък коментар”. Избраната форма „коментар”, а
не например отговор на исторически въпрос или есе, позволява по-свободно
изразяване, тъй като не изисква от ученика да форматира мнението си по изискванията на някакъв специфичен исторически текст, а просто го подканва
да разсъждава свободно. Този методически похват позволява неформалност
на текста и предразполага ученика да изразява своето мнение. Подобен подход за представяне културните достижения на българите и техния принос в
цивилизационното изграждане на средновековна Европа всъщност дава на
ученика усещането, че те са по-устойчиви във времето и остават траен маркер
на културната принадлежност и цивилизационна свързаност на българите и
до днес с определен исторически културен модел.
С оглед избрания за научен анализ аспект на училищното историческо
образоване – културните маркери на историческото развитие и формиране на
национална идентичност, в резултат на направения анализ остават по-скоро
въпроси, които биха могли да послужат за концептуално усъвършенстване на
учебниците по история. По наше мнение водещ е проблемът за целесъобразността на избрания синхронен подход за структуриране на учебното съдържание, тъй като това предпоставя натоварване фактографски на 12-годишните
ученици – изучават историческото развитие на всички големи средновековни
европейски държави и Арабския халифат, паралелно с българската история /
до 17. век/, което по-скоро затруднява, отколкото да подпомага вникването в
същността на националната история, както поради възрастови специфики на
възприятията на учениците, така и поради обективно сложните исторически
процеси и събитийна динамика, с които се характеризира периодът на Средновековието в Европа. Това обстоятелство има за резултат неизползването в
пълен обем на възможностите, които дава историческата материя за осмисляне на структурообразуващи националната идентичност събития чрез дидактическа обработка. Фундаментален за ефективността на образователната
парадигма е въпросът доколко избраният синхронен подход за структуриране
на историческата материя в прогимназиален етап е по-добър/ефективен/адекватен, с оглед изграждане националната идентичност на учениците, доколко
пълноценно се използват едни от най-важните в тази посока исторически моменти и не се ли размива приносът на средновековна България в културното
многообразие на Европа. Не е ли по-удачно възможностите на синхронния
подход и изучаването на сложните синкретични процеси в Европейското
средновековие да се използват в гимназиална степен, а обучението по история в прогимназиалния етап да се организира на базата на системен, пълен
курс по национална история, който да изгради фундамента на националната
идентичност на младите българи, и който ще създаде ядро от исторически
основания за европейския пласт в националното съзнание?
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АНТИЧНИ И СРЕДНОВЕКОВНИ ПАМЕТНИЦИ
ОТ МЕСТНОСТТА СБОРЯНОВО ДО ГР. ИСПЕРИХ
Пепина Иванова
ANTIQUE AND MEDIEVAL MONUMENTS
FROM SBORYANOVO AREA NEAR ISPERIH
Pepina Ivanova
Sboryanovo has been inhabited since ancient times. During the Thracian period
here were built a fortress (probably the Gelian capital Helis), several tombs, the Sveshtari
and other objects. The Romans built several settlements in this area. His importance as a
cult centre continued through the Bulgarian Middle Ages.

Североизточната България и историко-географската област Лудогорие
са били заселени още от дълбока древност. През I хил. пр. н. е. по тези земи
живеело тракийското племе гети. Местността Сборяново обхваща територията в западната част на Лудогорското плато, по поречието на р. Крапинец,
между селата Малък Поровец и Свещари в община Исперих. Тя представлява
уникален комплекс, състоящ се от селища, светилища и некрополи от различни исторически епохи. Обявена е за Историко-археологически резерват с
решение на Министерския съвет № 19 от 8.12.1988 г., като в нея са регистрирани над 140 археологически обекта.
Най-значими са паметниците от тракийската епоха. Сред тях се открояват Свещарската гробница и тракийската крепост. В местността Сборяново са проучени четири гробници и са запазени и други паметници – могили,
свързани с културнорелигиозните вярвания на траките. Най-значим паметник
сред тях е Свещарската царска гробница1. Намира се на 2,5 км югозападно от
с. Свещари (Мумджилар). Намерена през 1982 г. при разкопки на Могила №7,
известна като Гинината могила, от Източния могилен некропол на Сборяново. Построена е в първата четвърт на ІІІ в. пр. н. е. и представлява уникален
паметник на тракийската гробищна архитектура.
Чичикова, М. Свещарската гробница – архитектура и декорация. – ТАВ, III, 1988,
126–143 (Chichikova, M. Sveshtarskata grobnitsa – arhitektura i dekoratsia. – TAB, III, 1988,
126–143); Вълевa, Ю. Свещарската гробница: пропорции и форми на архитектурните
елементи. – Проблеми на изкуството, 1993, 1, 45–55 (Valeva, Yu. Sveshtarskata grobnitsa:
proportsii i formi na arhitekturnite elementi. – Problemi na izkustvoto, 1993, 1, 45–55).
1
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Свещарската гробница се състои от коридор и три квадратни камери:
преддверие, странично помещение и гробна камера, покрити с полуцилиндричен свод. Входът е украсен с колони с йонийски капители, а над тях лежи
плоча с релефен фриз от стилизирани волски глави, розетки и гирлянди. Има
внушителни размери. Дължината ѝ е 7,5 м, ширината при фасадата е 6,5 м,
а височината на гробната камера (отвътре) е 4,45 м. Стените на гробната камера са оформени като колонада с колони, долепени до стената. Блоковете
под свода се поддържат и от 10 кариатиди (женски фигури). Те са застанали
с вдигнати ръце и са високи по 1,20 м. Облечени са в дълги, ситно надиплени дрехи без ръкави, препасани под гърдите с коланче. Краят на дрехите е
силно подгънат и оформен като обърната чашка на цвете. Къдравите им коси
се спускат надолу по раменете, а на главите си имат своеобразна кошница,
наречена калатос. Косите, лицата и дрехите са били оцветени, запазена е тъмнокафява боя по тях. Ръцете на някои от кариатидите са издялани грубо, а
рисунката е очертана само с черна креда. Украсата на гробницата е в духа на
елинистичната култура, но пречупена през вижданията и вярванията на гетите. В камерата е било положено тялото на мъртвия владетел. Недовършената
украса по стените и тавана показва, че той е починал, преди да бъде довършен
вечният му дом. По тавана е изобразена сцена на обожествяване на владетеля.
Встрани от входа на помещението вероятно са били поставени дарове и
жертвоприношения. Всичко, направено от скъпи метали, е разграбено още в
древността. За богатствата, затворени в гробницата, говорят откритите кости
на пет коня, посечени тук, за да придружават господаря си в отвъдния живот.
В гробната камера са открити две каменни легла, човешки кости и гробни
дарове. До едно от леглата е изправена скулптурна фасада на умален храм.
Всичко това показва, че е предстояло обожествяване (хероизация) на покойника владетел. Ритуалът по обожествяването е представен горе на полукръглата стена под свода на гробната камера. Тук владетелят е на кон, следван от
двама оръженосци, а срещу него е богинята, която му подава златен венец,
следвана от четири жени с различни дарове в ръцете. В погребението е открита и латенски тип келтска фибула, въпреки че всички останали елементи
на погребалния обред са характерни за Тракия – стъпаловидната гробна яма,
трупоизгарянето, погребаното по характерния за гетите обичай лежащо върху
камък куче с отрязана глава. Благодарение на забележителната си архитектура
и художествената си украса Свещарската гробница е в списъка на световното
културно наследство на ЮНЕСКО от 1985 г.
В района съществуват и тракийски селища. Сред тях се откроява тракийска крепост, за която се предполага, че е била столицата на гетите – Хелис2. Тя се намира до помпената станция „Димитрово” и е получила наименоСтоянов, Т. Гетската столица при Сборяново – проучвания, резултати,
исторически проекции. – История, 1996, 5/6, 84–91; История, 1997, 1/2, 72–81
(Stoyanov, T. Getskata stolitsa pri Sboryanovo – prouchvaniya, rezultati, istoricheski
2
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ванието тракийска крепост до „Водната централа”. Върху плато, заобиколено
от трите страни от р. Крапинец, е изградена крепост, обхващаща около 100
дка. Оградената площ е с приблизително триъгълен план, като единственият
пряк достъп с материка е от югозапад по тесен скалист провлак, широк около
40 м. Главната крепостна стена има ширина 3,60 м и линейна дължина около
1200 м. Изградена е с външно и вътрешно лице от големи, грубо оформени
блокове от местни варовици, с пълнеж от различни по големина камъни и
спойка от омесена глина. Вероятно височината на крепостната стена е достигала и надминавала 7 м. Наличието на глинена спойка подсказва, че стените
са имали отгоре покритие за предпазване от размиване. Значителната ширина
на крепостната стена е осигурявала възможност за свободно разминаване на
повече войници в която и да е точка. Вероятно това е причината само при
особено важните пунктове да са били изградени кули. Засега такава е документирана със сигурност източно от Южната порта, като се предполага, че
има втора кула на около 80 м източно от първата. Досега са документирани
със сигурност монументалните входове на север и на юг. Наблюденията при
проучването показват по няколко етапа в тяхното изграждане и използване,
свързани с развитието на селището и неговата укрепителна система. Важна
порта трябва да е съществувала и при провлака на югозапад. На базата на
наблюдения се предполага, че той най-вероятно е бил от северната страна на
провлака, частично изсечен в големите скали, съществували на това място.
Вероятно и самата крепостна стена върху провлака е била изградена върху
скалите.
По-малък вход в северозападната стена е имал жизненоважно значение
за града. Изсечен в скалите път с дължина около 200 м водел до голям карстов
извор. Близо до него е построен каменен резервоар. В този район вероятно е
имало светилище. Намерените останки говорят за наличието на квартал извън крепостните стени. Друг външен квартал може би е съществувал и върху
много удобния за обитаване полегат склон на север от крепостта, особено
между двата пътя, които са водели към входове на крепостта.
През 1996 г. беше открита вътрешна крепостна стена, която обхваща
около 50 дка (цитадела). Тя е широка 4 м и върви успоредно с източната и
части от южната и северната стена на разстояние 10-11 м от тях, и вероятно
трябва да се свърже с втората крепостна стена, документирана през 1988 г.,
в участъка западно от Южната порта. Към източната крепостна стена били
долепени две преградни стени, за да се предотврати възможността за обход
около крепостта от юг или от север. Допълнително защитеното пространство
е било заселено и използвано за стопански, военни и други нужди, ако се съди
по сградите в него. Входовете към цитаделата, застлани с настилка от цокъл,
също потвърждават тази теза. По отношение на жилищната архитектура, за
строителството на сградите се използвала дървена конструкция, измазана с
proektsii. – Istoriya, 1996, 5/6, 72–81; Istoriya, 1997, 1/2, 84–91).
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дебел слой глина. При някои от по-късно строените сгради се появяват каменни цокли, поне при подветрените страни. Жилищата и сградите, за които
има по-ясни данни, са били, изглежда, двуделни, с вход на юг- югоизток. Има
данни и за сгради с повече помещения и дворове. Част от площада и улиците
са настлани с чакъл. Вероятно някои от представителните сгради в крепостта
са следвали елинистическите модни тенденции. При проучването на района
са намерени битова и друга керамика, монети и други археологически материали. Крепостта е поддържала активни търговски връзки с редица региони
на Югоизточна Европа. Пътища от днешна Румъния, по поречието на р. Крапинец се насочвали към Северното Черноморие, а през Балкана – към Кабиле
и Южното Черноморие. За превоз на хора и товари чрез салове се използвала
и самата река Крапинец.
Предполага се, че това е столицата на гетското царство Хелис при управлението на Дромихет, описано от гръцкия историк Диодор. Районът е засегнат от конфликта между Дромихет и македонския цар Лизимах, като последният попада в гетски плен. Вероятно цар Дромихет, заедно със съпругата
си, са били погребани в Свещарската гробница. Крепостта и сградите в нея
съществуват през IV-III в. пр. н. е. В резултат на силно земетресение в средата
на III в. пр. н. е. крепостта и другите обекти в района са изоставени от население в тях.
Районът е важен култов център. Раннотракийско светилище е открито
в м. Камен рид. Друго подобно тракийско светилище е имало близо до алианския манастир „Демир баба теке”. И двата култови центъра са използвани
през следващите исторически епохи. Съществуват и други тракийски селища
и крепости: тракийски крепости „Кале Димитрово” и „Нос”3.
Селищният живот в местността Сборяново продължава през римската
и ранновизантийска епоха I-VI век. Запазени са следи от селища, крепости и
други обекти4, които са свързани с пътни трасета.
Късноантичната крепост „Кале Димитрово” е разположена в едноименната местност, в археологическия резерват „Сборяново” до с. Малък Поровец, на плато до водната централа. Укреплението има неправилна форма, с
максимална дължина до 250 м и ширина до 150 м. По крепостните стени,
които са с дебелина 3-4 м, се забелязват две кули. Едната се намира на северната стена, а другата на южната, като вероятно са защитавали входовете към
крепостта. Във вътрешността се различават останки от сгради.
Антична крепост, намираща се югоизточно от „Демир баба теке” на самото скално плато, недалеч от с. Малък Поровец, на територията на резерСтефанов, Й. Археологически паметници и история на проучванията от
Исперихски район. София, 1997, 144–147 (Stefanov, Y. Arheologicheski pametnici i
istoriуa na prouchvaniуata ot Isperihski raуon. Sofiya, 1997, 144–147).
4
Стефанов, Й. Археологически паметници, 144–147; 152–153; 274 (Stefanov,
Y. Arheologicheski pametnici, 144–147, 152–153, 274).
3
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вата „Сборяново”, заема площ от 17 дка. Личат следи от крепостни стени с
дебелина 2-3 м и основи на сгради, изградени от ломени камъни. Вероятно е
използвана от римска военна част.
Късноантичната крепост „Нос – Бруна” е разположена в археологическия резерват „Сборяново”, на 3 км западно от с. Свещари. Укреплението има
правоъгълни форма с размери 145 х 45 м, на площ от 3 дка. Крепостната стена
е с дебелина около 2 м и е изградена от ломени камъни, споени с хоросан. Има
три полукръгли кули на североизточната и югоизточната стена.
Антична крепост „Мандра кале” (Мандра кулак), намираща се в едноименната местност, западно от с. Свещари, в археологическия резерват „Сборяново”.
Антична крепост се намира и в м. Петрова нива, на 2 км западно от
с. Свещари, в археологическия резерват „Сборяново”. В нея личат следи от
сгради и крепостната стена.
Антично селище, разположено в м. Кору аркасъ, на 1 км югозападно
от с. Свещари. Има размери – дължина около 2 км и ширина от 500 до 700 м.
Селищният живот по тези земи продължава и през епохата на Българското средновековие VII – XIV век. Средновековно селище и крепости са
съществували в м. Бювен касаба и Мандра кале. Тук е запазена т. нар. Свещарска селищна могила, която някои автори свързват с българския владетел
Омуртаг (814 – 831). Оттук е преминавал „Друм на солта”, идващ от областта
Трансилвания, през епохата на Първото българско царство5.
Направеният обзор може да послужи в обучението по човекът и обществото за IV клас. Той би позволил да се разшири информацията за родния
край, съчетана с илюстративен материал. Знанията за родния край са начин
за усвояване и съхраняване на историческата памет и опит. Чрез включването
на краеведски материал в учебните часове се постига приближаване на учениците към изучаваното, в часовете се внася конкретност и така те успяват да
открият общите закономерности в развитието на обществото.

Стоянов, Т. Гетската столица при Сборяново, с. 77 (Stoуanov, T. Getskata
stolica pri Sborуanovo, s. 77); Стефанов, Й. Археологически паметници, 145–146
(Stefanov, Y. Arheologicheski pametnici, 144–147).
5
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РАЗВИТИЕ НА НОВОБЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
В БЕЛОГРАДЧИШКО И КУЛСКО
ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО
Петя Иванова
DEVELOPMENT OF THE NEW BULGARIAN
EDUCATION IN BELOGRADCHIK AND KULA
DISTRICTS DURING THE REVIVAL PERIOD
Petya Ivanova
The subject of the present research is the development of the new Bulgarian education during XIX century in Belogradchik, Kula and the villages in these two districts.
Unpublished historical sources are included. The available data about the appearance of
the first monitorial and class schools and about the educational approaches and actions is
presented. In some of the sources there is also information about the management and the
material support of some of the schools which is also included in the research.
The processes of educational and cultural upsurge of the Bulgarians in the regions
of Belogradchik and Kula are introduced in context of the national development during the
mentioned period of time. The local features have been highlighted resulting in a conclusion
being made that the later appearance of modern educational forms in the researched areas
has not been an obstacle for the establishment of a network of school institutions which
were her main pillar of the cultural and social modernization of the Bulgarians just before
the Liberation from the Ottoman rule.

Просветното дело по българските земи през Възраждането е обект на
редица специализирани изследвания, присъства и като отделна глава от всяка обща история на България. На възникването и развитието на българското
училище са посветени множество публикации и научни дискусии, но въпреки
безспорния интерес, все още съществуват селища и региони, които не са добре представени на възрожденската образователна карта.
Развитие на образованието в град Белоградчик
Учебното дело в Белоградчик и Белоградчишко не е проучвано и разглеждано специално. Отделни моменти от него са засегнати в различни изследва-
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ния и краеведски трудове, като повечето от тях се базират предимно на „История на града Видин и неговата област” на Димитър Цухлев.1
Прави впечатление, че документите, макар и малко, съхранявани в Български исторически архив при Националната библиотека „Св. св. Кирил и
Методий” и Държавен архив – Видин, са слабо проучени до момента и не
присъстват в публикациите по темата.
В края на ХVIII и първата половина на ХIХ век Белоградчик израства като
значителен занаятчийски център. Наред с основаните на местни суровини
традиционни занаяти – обущарство, терзийство, мутафчийство, абаджийство
и папукчийство, градът се оформя и като значителен златарски център.2
Стопанският подем на Белоградчик довежда до духовното израстване на
неговите жители и засилва стремежа им към просвета и култура.3
През 1821 г. със средства на местния еснаф е открито първото килийно
училище в Белоградчик. То се помещавало в паянтова постройка близо до
църквата „Св. Георги Победоносец” и в него се обучавали двадесетина деца
на по-будните българи в града.4
За основоположник на светското образование в града се смята свещеник
Йоаникий. Той идва в Белоградчик около 1840 г., въвежда взаимоучителния
метод и светските предмети география и числителница. Преподава в училището до 1845 г.5
За развитието на учебното дело в града през следващите десетилетия
почти няма достигнали до нас документи. За това, че в този период е имало училище, свидетелстват сведенията, публикувани от Димитър Цухлев:
„…След свещеник Йоаникий учителствали: Петър Златков, Пунчо Цолов,

История на Белоградчик. София, 2009 (Istoriya na Belogradchik. Sofiya, 2009);
Филипова, Ц. За учебното дело във Видинския край през ХIХ век. // Известия на
музеите в Северозападна България. Т. 1, 1977, с. 105–118 (Filipova, Ts. Za uchebnoto
delo vav Vidinskiya kray prez XIX vek. // Izvestiya na muzeite v Severozapadna Balgariya.
T. 1, 1977, s. 105–118).
2
История на Белоградчик, с. 156–157 (Istoriya na Belogradchik, s. 156–157).
3
История на Белоградчик, с. 157 (Istoriya na Belogradchik, s. 157).
4
История на Белоградчик, с. 157 (Istoriya na Belogradchik, s. 157); Филипова,
Ц. За учебното дело във Видинския край, с. 107 (Filipova, Ts. Za uchebnoto delo vav
Vidinskiya kray, s. 107).
5
Летописна книга на Основно народно училище – Белоградчик. ДА-Видин, Ф.
334 К, оп. 1, а. е. 1, л. 1а (Letopisna kniga na Osnovno narodno uchilishte – Belogradchik.
DA- Vidin, F. 334 K, op. 1, a.e. 1, l. 1a); История на Белоградчик, с.158 (Istoriya na Belogradchik, s. 158); Цухлев, Д. История на града Видин и неговата област (Видинско,
Кулско, Белоградчишко, Ломско, Оряховско, Врачанско, Фердинандско, Берковско и
Крайна). София, 1932, с. 435–437 (Tsuhlev, D. Istoriya na grada Vidin i negovata oblast
(Vidinsko, Kulsko, Belogradchishko, Lomsko, Oryahovsko, Vrachansko, Ferdinandsko,
Berkovsko i Krayna). Sofiya, 1932, s. 435–437).
1
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Иван Кръстев и други.”6 Тези учители преподавали в Белоградчик в периода
1845 г. – 1855 г.7
След тях за учител е назначен роденият в Пловдив Васил Филибелията.
Той бил учител в града от 1860 до 1870 г.8 Даскал Васил преподавал на 30
ученици и получавал годишна заплата от 2400 гроша.9
Ясна представа за състоянието на белоградчишките училища през 70-те
години на ХIХ в. дават техните дневници, които се пазят в Български исторически архив при Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и
летописната книга на училището, съхранявана в Държавен архив – Видин.10
През 1874 г. е построена училищна сграда, в която учат децата от взаимното и класното училище. Те се обучават от четирима учители.11
От наличните документи става ясно, че в „Белоградчишкото народно училище – мъжко и девическо” през учебната 1874/1875 г. са се обучавали общо 50
ученици, момчета и момичета, в три отделения и два класа. През следващата
учебна година (1875/1876) броят на учениците е 48, също разпределени в три
отделения и два класа; през 1876/1877 г. броят на учениците нараснал на 53.12
От програмите на белоградчишките училища научаваме, че учениците в
първо отделение се запознавали с буквите и числата и с тяхното писане; във
второ отделение изучавали четене по различни буквари, краснопис и извършване на простите аритметични действия; в трето отделение изучавали свещена история, землеописание, усъвършенствали четенето, писането и аритметичните действия.13
В класното училище в първи клас изучаваните предмети са: свещена история, български език, народна история, математика, земеописание; във втори
клас – свещена история, български език, народна история, математика, земеописание и турски език.14
Учебните програми на училищата в Белоградчик – взаимно и класно, недвусмислено доказват, че те са били уредени да дават светско образование. С
Цухлев, Д. История на града Видин и неговата област, с. 467 (Tsuhlev, D.
Istoriya na grada Vidin i negovata oblast, s. 467).
7
История на Белоградчик, с. 158–159 (Istoriya na Belogradchik, s. 158–159).
8
История на Белоградчик, с. 159 (Istoriya na Belogradchik, s. 159).
9
Сведения за училищата в града и селата, заплати на учителите, ученици и
венчила – Белоградчик, НБКМ – БИА II А 1662 (Svedeniya za uchilishtata v grada i
selata, zaplati na uchitelite, uchenitsi i venchila – Belogradchik, NBKM – BIA, II A 1662).
10
Дневници на учениците в Белоградчик за периода 1874 – 1877 г., НБКМ –
БИА, кол. 25, а. е. 4, л. 1–14 (Dnevnitsi na uchenitsite v Belogradchik za perioda 1874 –
1877 g., NBKM – BIA, kol. 25, a. e. 4, l. 1–14); ДА- Видин, Ф. 334 К, оп. 1, а. е. 1, л. 1а
(DA – Vidin, F. 334 K, op. 1, a. e. 1, l. 1a).
11
ДА – Видин, Ф. 334 К, оп. 1, а. е. 1, л. 1а (DA – Vidin, F. 334 K, op. 1, a. e. 1, l. 1a).
12
НБКМ – БИА, кол. 25, а. е. 4, л. 1–14 (NBKM – BIA, kol. 25, a. e. 4, l. 1–14).
13
НБКМ – БИА, кол. 25, а. е. 4, л. 1–14 (NBKM – BIA, kol. 25, a. e. 4, l. 1–14).
14
НБКМ – БИА, кол. 25, а. е. 4, л. 1–14 (NBKM – BIA, kol. 25, a. e. 4, l. 1–14).
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изключение на свещена история, останалите учебни предмети са от сферата
на реалните науки.15
Според наличните документи в града не е имало девическо училище, а
момичетата са учили заедно с момчетата в смесени класове. През различните
години след 1870-а техният брой варира между три и шест ученички в отделенията и в класовете.16
Развитие на образованието в Белоградчишко
Нуждата от просвета довежда до откриването на училища и в селата от
Белоградчишко. През 70-те години на ХIХ век в Белоградчишка кааза имало15 училища.17
Най-старото от тях е училището в с. Рабиша. За година на основаването
му се взема 1835-а, когато е открита сградата на килийното училище.18 Постройката впечатлява със своята възрожденска фасада и пестелива функционалност. На долния приземен етаж е голямата стая за спане на учениците,
а учебната стая и стаята за учителя са на горния етаж, до който се стига по
външна стълба и просторен чардак.19
Известни са имената на някои от учителите, преподавали в училището.
Първият учител в селото е поп Йоаникий от Неготин.20 Сава Николов преподава в периода 1860 – 1870 г.21, след него, от 1871 г. до Освобождението
учител е Рангел Костов Попиванов.22
Сведенията за броя на учениците и предметите, които са изучавани, са
малко, но все пак дават представа как се е развивало училището в селото.
През 60-те години, когато учител е Сава Николов, броят на учениците е 18,23 а
през 1875 г. той нараства на 25.24 Учителят Рангел Костов Попиванов въвежда
НБКМ – БИА, кол. 25, а. е. 4, л. 1–14 (NBKM – BIA, kol. 25, a. e. 4, l. 1–14).
НБКМ – БИА, кол. 25, а. е. 4, л. 1–14 (NBKM – BIA, kol. 25, a. e. 4, l. 1–14).
17
Сведения за Видинска, Ломска и Кулска кааза, НБКМ – БИА, II А 1956
(Svedeniya za Vidinska, Lomska i Kulska kaaza, NBKM – BIA, II A 1956); НБКМ – БИА,
II А 1662 (NBKM – BIA, II A 1662).
18
В началото на 30-те години на XIX век селските първенци от село Рабиша измолват от турските власти разрешение за разширяване на черквата „Св. Илия” и строеж на самостоятелна пристройка за просветни нужди в двора ѝ. През 1833 – 1834 г.
сградата е построена, а от следващата 1835 г. килийното училище е официално открито. Сградата на училището е запазена и до днес. Стефанов, В. Рабиша. – Б. м., 2010
(Stefanov, V. Rabisha. – B. m., 2010).
19
Стефанов, В. Рабиша, с. 116–117 (Stefanov, V. Rabisha, s. 116–117).
20
Вълчев, Г. Учители възрожденци във Видинския край. Видин, 1999, с. 94
(Valchev, G. Uchiteli vazrozhdentsi vav Vidinskiya kray. Vidin, 1999, s. 94).
21
НБКМ – БИА, II А 1662 (NBKM – BIA, II A 1662); Филипова, Ц. За учебното
дело във Видинския край, с. 116 (Filipova, T. Za uchebnoto delo vav Vidinskiya kray, s. 116).
22
Вълчев, Г. Учители възрожденци, с. 94 (Valchev, G. Uchiteli vazrozhdentsi, s. 94).
23
НБКМ – БИА, II А 1662 (NBKM – BIA, II A 1662).
24
НБКМ – БИА, II А 1956 (NBKM – BIA, II A 1956).
15
16
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звуковата метода при обучението на децата и изучаването на история и география.25
За училището в с. Чупрене Бърни Бончев пише: „Първото училище в
селото е открито много отдавна, но коя година, не може да се установи с положителност. Първият учител, който се помни от най-старите хора, е бил Петър
Гяк от Чупреня…“. Първата училищна сграда била построена едновременно
с църквата през 1847 г.26
Със сигурност се знае, че през 60-те години на ХIХ век учител в Чупрене
е бил Живко Николов, който е преподавал на 20 деца.27 В началото на 70-те
години на века броят на учениците е бил 26.28
В с. Салаш децата се обучавали от учителите в частни къщи. След построяването на църквата през 1843 г. до нея през 1850 г. е била построена
училищна сграда, в която са учили деца не само от селото, но и от околните
махали.29
През 60-те години на ХIХ век учител в Салаш бил Младен Станков, който
преподавал на 15 деца,30 а в началото на 70-те години на века броят на учениците достигнал 39.31
За това как се е развивало учебното дело в останалите села от Белоградчишко наличната информация е твърде оскъдна. Знае се само, че през 60-те
години на ХIХ век училища е имало в следните села: Влахович32 с учител
Цветко Спасов и 20 ученици; Стакевци с учител Милен Джунов и 13 ученици;
Върбово с учител Димитър Йоцов и 11 ученици; Търговище с учител Живко
Илиев, който преподавал на 15 ученици; Репляна с учител Милен Цветков
и 9 ученици; Долни Лом с учител Неделко Иванов и 9 ученици; Воднянци с
учител Велко Гьоргин, който преподавал на 15 ученици; Карбинци с учител
Петко Младенов и 12 ученици; Ружинци с учител Иван Кръстин и 16 ученици; Орешец с учител Петко Попгьоргин, който преподавал на 30 ученици, и
Праужда с учител Петър Пунчов и 10 ученици.33
В следващите години в някои от селата броят на учениците се увеличил,
а в други, неизвестно по какви причини, училищата затворили врати. Без училища в началото на 70-те години на века остават селата Влахович, Карбинци,

Вълчев, Г. Учители възрожденци, с. 94 (Valchev, G. Uchiteli vazrozhdentsi, s. 94).
Бончев, Б. С. Чупреня в неговото минало и настояще. София, 2014, с. 16
(Bonchev, B. S. Chuprenya v negovoto minalo i nastoyashte. Sofiya, 2014, s. 16).
27
НБКМ – БИА, II А 1662 (NBKM – BIA, II A 1662).
28
НБКМ – БИА, II А 1956 (NBKM – BIA, II A 1956).
29
Живкова, Л., Е. Миланов. Салаш и салашчани в миналото. Видин, 2016, с.
73–74 (Zhivkova, L., E. Milanov. Salash i salashchani v minaloto. Vidin, 2016, s. 73–74).
30
НБКМ – БИА, II А 1662 (NBKM – BIA, II A 1662).
31
НБКМ – БИА, II А 1956 (NBKM – BIA, II A 1956).
32
С. Подгоре, обл. Видин.
33
НБКМ – БИА, II А 1662 (NBKM – BIA, II A 1662).
25
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Ружинци и Праужда34. В същото време достъп до образование получили децата от селата Върбовец35, Медовница, Средогрив, Горни Лом, Протопопинци
и Боровица36.
Развитие на образованието в град Кула
Въпросът за началото и развитието на учебното дело в Кула е проучван от
Димитър Цухлев, в неговата „История на града Видин и неговата област”37 и
от краеведите Лало Цанов38 и Генади Вълчев39.
По-голямата част от документите, съхранявани в Български исторически
архив при Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и Държавен
архив – Видин, са проучени и присъстват в част от публикациите по темата40.
Първото училище в Кула е открито в дома на поп Петър през есента на
1830 г. Липсват сведения как точно се е водело обучението и каква е била училищната обстановка. Знае се само, че курсът на обучение е бил двугодишен.
От наличната информация може да се предположи, че това училище по своя
характер е било частно килийно училище и обучението в него е било с религиозен характер.41
През следващите двадесет години училището в Кула не променя своя характер. То продължава да е от типа частни килийни училища, в които обучението е на черковнославянски и се осъществява в домовете на учителите.42
След въстанието от 1850 г. турските власти затварят училището и в продължение на девет години в Кула няма училище (до 1859 г.), но кулчани пращат децата си да се учат в съседните села: Бойница, Старопатица и Пседерци43, където има частни килийни училища.44
НБКМ – БИА, II А 1956 (NBKM – BIA, II A 1956).
С. Върбовчец, обл. Видин.
36
НБКМ – БИА, II А 1956 (NBKM – BIA, II A 1956).
37
Цухлев, Д. История на града Видин и неговата област, с. 447–448 (Tsuhlev,
D. Istoriya na grada Vidin i negovata oblast, s. 447–448).
38
Цанов, Л. История на образователните училища в град Кула за времето от
1830 до 1960. ДА – Видин, ф. 933, оп. 1, а.е. 6 (Tsanov, L. Istoriya na obrazovatelnite
uchilishta v grad Kula za vremeto ot 1830 do 1960, DA – Vidin, f. 933, op. 1, a. e. 6).
39
Вълчев, Г. Из миналото на Кула и Кулска община. Видин, 2008, с. 241–246
(Valchev, G. Iz minaloto na Kula i Кulska obshtina. Vidin, 2008, s. 241–246).
40
Вълчев, Г. Из миналото на Кула и Кулска община (Valchev, G. Iz minaloto na
Kula i Кulska obshtina); Филипова, Ц. За учебното дело във Видинския край през ХIХ
век (Filipova, Ts. Za uchebnoto delo vav Vidinskiya kray prez XIX vek).
41
Филипова, Ц. За учебното дело във Видинския край, с. 107 (Filipova, Ts. Za
uchebnoto delo vav Vidinskiya kray, s. 107); Цанов, Л. ДА – Видин, ф. 933, оп. 1, а.е. 6,
л. 9 (Tsanov, L. DA – Vidin, f. 933, op. 1, a. e. 6, l. 9).
42
Вълчев, Г. Из миналото на Кула, с. 241 (Valchev, G. Iz minaloto na Kula, s. 241).
43
С. Коста Перчово, обл. Видин.
44
Цанов, Л. ДА – Видин, ф. 933, оп. 1, а.е. 6, л. 10 (Tsanov, L. DA – Vidin, f.
933, op. 1, a. e. 6, l. 10).
34
35
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През 1859 г. турските власти разрешават да се открие отново училището в
Кула. Учител става Йончо Цеков от с. Старопатица.45 Занятията на учениците
се водят в една стая при ковачницата на бащата на даскал Йончо.46 Курсът на
обучение бил две години и в него учениците се обучавали на четене, часослов
и по други богослужебни книги47.
През учебната 1860 – 1861 г. в града има две училища, в едното преподава
Йончо Цеков, а в другото – Добри Вълков. И двете училища се помещават в
домовете на учителите.48
Обучението на децата в Кула става обществена задача през 1861 г., когато
е създадена църковно-училищна община. Тя поема ръководството на учебното дело, грижи се за настаняване на учениците в подходяща сграда, събира
средства за нуждите на обучението, търси учители и изплаща заплатите им.49
През учебната 1861 – 1862 г. общината наема за нуждите на училището
частна сграда и назначава за учител даскал Василаки от Етрополе. Същата
година в града има и две частни училища с учители Добри Вълков и Бочо
Петков Стругаров – и двамата от Кула.50
През 1865 г. е завършен долният етаж на кръщелницата на строящата се
църква и училището е настанено в трите ѝ стаи. Учителите са вече трима –
Иван Петров от с. Рабиша, Атанас от гр. Лом и Михаил от Берковица51, те
преподават на 60 ученици52.
В периода от 1861 до 1870 г. училището в Кула постепенно се приспособява към новите изисквания на епохата, без да се е превърнало в истинско
светско училище, то прави решителни крачки напред. Учебните занятия се
водят по-организирано, учениците не плащат на учителите. Те са постоянни,
което се отразява върху качеството на учебните занятия. Наред с богослужебните книги за четене се използва буквар. Курсът на обучение се подчинява на
известна системност и приемственост и трае три години. По-подготвените
Вълчев, Г. Из миналото на Кула, с. 242 (Valchev, G. Iz minaloto na Kula, s. 242).
Цухлев, Д. История на града Видин и неговата област, с. 447 (Tsuhlev, D.
Istoriya na grada Vidin i negovata oblast, s. 447).
47
Цухлев, Д. История на града Видин и неговата област, с. 447 (Tsuhlev, D.
Istoriya na grada Vidin i negovata oblast, s. 447).
48
Цанов, Л. ДА – Видин, ф. 933, оп. 1, а.е. 6, л. 11 (Tsanov, L. DA – Vidin, f. 933,
op. 1, a. e. 6, l. 11).
49
Цанов, Л. ДА – Видин, ф. 933, оп. 1, а.е. 6, л. 11 (Tsanov, L. DA – Vidin, f. 933,
op. 1, a. e. 6, l. 11).
50
Цанов, Л. ДА – Видин, ф. 933, оп. 1, а.е. 6, л. 11 (Tsanov, L. DA – Vidin, f. 933,
op. 1, a. e. 6, l. 11).
51
Цанов, Л. ДА – Видин, ф. 933, оп. 1, а.е. 6, л. 11 (Tsanov, L. DA – Vidin, f. 933,
op. 1, a. e. 6, l. 11).
52
Училища в Ломска и Кулска кааза, НБКМ – БИА, II А 1943 (Uchilishta v
Lomska i Kulska kaaza, NBKM – BIA, II A 1943).
45
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ученици стават помощници на учителя в преподавателската работа, което говори за елементи на взаимоучителния метод.53
През учебната 1870 – 1871 г. Кулското училище преминава в следващия
етап от своето развитие – открива се I клас над съществуващото взаимно училище. Следващата учебна година, 1871 – 1872, се открива втори клас. Училището е преместено на втория етаж на кръщелницата, където в една стая учат
учениците от отделенията, а в другата – учениците от класовете54.
В края на учебната година Кулската община моли Видинската за следващата учебна година да бъде изпратен в Кула един учител от Видинското
класно училище, който да може да преподава по „новата метода” и да въведе
нова програма, подобна на оная, която е въведена във видинските училища. В
отговор на това искане през учебната 1872 – 1873 г. в гр. Кула отиват Димитър
Златарев и Димитър Вълчев, където въвеждат програмата, по която работят
видинските училища.55 Под тяхното ръководство се извършват значителни
промени, които засягат както системата и организацията на учебната работа,
така и учебното съдържание56. През същата учебна година се откриват трети
клас и четвърто отделение57, броят на учениците нараснал и достигнал 7058.
От създаването на класното училище до Освобождението изминава един
кратък период от осем години, но имайки предвид характера на промените,
които се извършват в организацията на обучението, той е значителен. Преминава се към класноурочната система на обучение, налага се светското учебно
съдържание, утвърждава се един по-постоянен преподавателски състав59.
Развитие на образованието в Кулско
В края на 60-те и началото на 70-те години на ХIХ век била изградена в
основни линии училищната мрежа в Кулския край. Към 1875 г съществували
редовно действащи училища в 11 села60.
Вълчев, Г. Из миналото на Кула, с. 244 (Valchev, G. Iz minaloto na Kula, s.
244); Цанов, Л. ДА – Видин, ф. 933, оп. 1, а.е. 6, л. 12 (Tsanov, L. DA – Vidin, f. 933,
op. 1, a. e. 6, l. 12).
54
Цанов, Л. ДА – Видин, ф. 933, оп. 1, а.е. 6, л. 13 (Tsanov, L. DA – Vidin, f. 933,
op. 1, a. e. 6, l. 13); Вълчев, Г. Из миналото на Кула, с. 244 (Valchev, G. Iz minaloto na
Kula, s. 244).
55
Вълчев, Г. Учители възрожденци, с. 27–30 (Valchev, G. Uchiteli vazrozhdentsi,
s. 27–30).
56
Вълчев, Г. Из миналото на Кула, с. 244 (Valchev, G. Iz minaloto na Kula, s. 244).
57
Цанов, Л. ДА – Видин, ф. 933, оп. 1, а.е. 6, л. 13 (Tsanov, L. DA – Vidin, f.
933, op. 1, a. e. 6, l. 13).
58
НБКМ – БИА, II А 1956 (NBKM – BIA, II A 1956).
59
Цанов, Л. ДА – Видин, ф. 933, оп. 1, а.е. 6, л. 9–14 (Tsanov, L. DA – Vidin, f.
933, op. 1, a. e. 6, l. 9–14).
60
НБКМ – БИА, II А 1956 (NBKM – BIA, II A 1956); НБКМ – БИА, II А 1943
(NBKM – BIA, II A 1943).
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Първото училище, открито в Кулско, е в с. Бойница. За него протойерей Константин Димитров пише: „През летото на 1820 г., когато се съгражда
старата ни църква „Св. Успение на св. Богородица”, в двора на същата била
съградена проста дървена сграда с две отделения. В едното от тези две отделения, през месец октомври на 26 ден – „Св. Димитър”, същата година, било
отворено първото училище в селото ни.”61
В училището учели деца не само от Бойница, но и от околните села. Първите учители в селото са Даскал Илия, а след него Никола Чолака.62
През 1835 г. Вълчо Пуев открива училище в дома на баща си. Няма сигурни данни за учебната програма и за предметите, които той е преподавал в
своето училище. В училището на даскал Вълчо се учат много деца от околните села, които след завършването му стават учители,63 което обяснява големия
брой на учениците през 1851 г. – 50 деца.64 В края на 60-те години на ХIХ век
в училището се обучавали 20 ученици,65 а през 1875 г. – 42 ученици.66
Началото на училището в с. Раковица е поставено в Раковишкия манастир „Св. Троица”, предполага се, че то е открито след построяването на манастира през 1827 г.67
В „История на града Видин и неговата област” Димитър Цухлев е записал: „В Раковица или манастира до него през 1848 г. било открито и духовно
училище за подготовка на свещеници. Учител в него бил Филип, родом от
село Бели Мел, свършил духовна семинария в Атина, но колко след това е
просъществувало не е известно…”.68
Той съобщава също, че преди това в манастира е бил учител Илия от с.
Рабиша.69
Следователно става въпрос за съществуване в Раковишкия манастир на
два типа училище: едно за обучаване на децата от Раковица и околните села,
и друго за обучаване на ограмотени младежи за даскали или за свещеници.70
Димитров, К. Село Бойница – църквите и училището му. Видин, 1939, с. 28
(Dimitrov, K. Selo Boynitsa – tsarkvite i uchilishteto mu. Vidin, 1939, s. 28).
62
Димитров, К. Село Бойница, с. 30 (Dimitrov, K. Selo Boynitsa, s. 30).
63
Вълчев, Г. Учители възрожденци, с. 5–6 (Valchev, G. Uchiteli vazrozhdentsi,
s. 5–6); Цанов, Л. ДА – Видин, ф. 933, оп. 1, а.е. 6, л. 10 (Tsanov, L. DA – Vidin, f. 933,
op. 1, a. e. 6, l. 10).
64
Стаменова, Б. Училищни летописи. София, 2015, с. 27 (Stamenova, B.
Uchilishtni letopisi. Sofiya, 2015, s. 27).
65
НБКМ – БИА, II А 1943 (NBKM – BIA, II A 1943).
66
НБКМ – БИА, II А 1956 (NBKM – BIA, II A 1956).
67
Стаменова, Б. Училищни летописи, с. 26 (Stamenova, B. Uchilishtni letopisi, s. 26).
68
Цухлев, Д. История на града Видин и неговата област, с. 480 (Tsuhlev, D.
Istoriya na grada Vidin i negovata oblast, s. 480).
69
Цухлев, Д. История на града Видин и неговата област, с. 480 (Tsuhlev, D.
Istoriya na grada Vidin i negovata oblast, s. 480).
70
Стаменова, Б. Училищни летописи, с. 26 (Stamenova, B. Uchilishtni letopisi, s. 26).
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Представа за развитието на училището добиваме от два документа, съхранявани в Български исторически архив при Националната библиотека „Св.
св. Кирил и Методий”.
Първият от тях е едно писмо на църковните епитропи от с. Грамада до
Александър Екзарх от 15 ноември 1851 г., в което се чете: „… До село Раковица, има монастир, храм „Свята Тройца”, имаме и тамо 20 деча да се учат…”.71
От сведенията за училищата в Ломска и Кулска кааза получаваме информация, че в края на 60-те години на ХIХ век учениците в Раковица са 10 и
учител им е даскал Недко.72
Ученикът на даскал Вълчо Пуев – Йончо Цеков, основава през 1850 г.
Училището в с. Старопатица 73
Същата година даскал Йончо влиза във връзка с редактора на вестник
„Цариградски вестник” Александър Екзарх, чрез когото Русия изпраща помощи за българските училища. През пролетта на 1851 г. Александър Екзарх
изпраща безплатни учебници за бедните ученици от с. Старопатица. Понеже
се оказали недостатъчни, епитропите на църквата в с. Грамада с писмо от
13 ноември 1851 г. молят отново Александър Екзарх да изпрати безплатни
учебници за училищата в Кулска кааза, в това число и за учениците от с. Старопатица.74
Известни са имената на някои от учителите, преподавали в училището
след Йончо Цеков, който остава учител в селото до 1857 г.75 До 1860 г. учител
е бил Начо Лалов, а от 1860 до 1874 г. – Томо Живков. След 1874 г. учител е
Коцо Николов.76
Училището в село Грамада77 води началото си от 1830 г. То се помещавало в кръщелницата на новопостроената църква78.
От писмото на епитропите на църквата в с. Грамада до Александър Екзарх става ясно, че в селото през 1851 г. има „… една черква по имя „Святия
Троица”, храм, едно училище, един учител, името му Стойко Петкович, ученици 40…”79

Стаменова, Б. Училищни летописи, с. 28 (Stamenova, B. Uchilishtni letopisi, s. 28).
НБКМ – БИА, II А 1943 (NBKM – BIA, II A 1943).
73
Цухлев, Д. История на града Видин и неговата област, с. 447 (Tsuhlev, D.
Istoriya na grada Vidin i negovata oblast, s. 447).
74
Вълчев, Г. Учители възрожденци, с. 9 (Valchev, G. Uchiteli vazrozhdentsi, s. 9);
Стаменова, Б. Училищни летописи, с. 27 (Stamenova, B. Uchilishtni letopisi, s. 27).
75
Вълчев, Г. Учители възрожденци, с. 9 (Valchev, G. Uchiteli vazrozhdentsi, s. 9).
76
Стаменова, Б. Училищни летописи, с. 28 (Stamenova, B. Uchilishtni letopisi, s. 28).
77
Гр. Грамада, обл. Видин.
78
Бончев, Б. Принос към историята на с. Грамада. Видин, 2014, с. 278
(Bonchev, B. Prinos kam istoriyata na s. Gramada. Vidin, 2014, s. 278).
79
Стаменова, Б. Училищни летописи, с. 27 (Stamenova, B. Uchilishtni letopisi, s. 27).
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В края на 60-те години на ХIХ век учениците в селото са 20 и им преподава даскал Лилко,80 а през 1874 – 1875 г. учител е Михаил Гицов81, който
преподава на 24 ученици.82
Според налична информация през 60-те години на ХIХ век училища е
имало в следните села от Кулско: Мали Турчин83 с учител Стамен и 7 ученици; Медешевци с учител Камен и 10 ученици; в Пседерци учениците са 9, а
учител им е даскал Нино; Чичил с учител Генчо и 10 ученици; Гол тупан84 с
учител Пунчо и 10 ученици; в Шишенци учениците са 12, а учител им е даскал Димитър; Урбабинци85, където даскал Цеко преподавал на 20 ученици, и
Макреш с учител Ангел и 20 ученици.86
В следващите години в някои от кулските селата броят на учениците се
увеличил, а в други, неизвестно по какви причини, училищата затворили врати. Без училища в началото на 70-те години на века остават селата Медешевци, Урбабинци и Гол тупан.87
Комплексното изучаване на развитието на образованието в градовете Белоградчик и Кула и селата от Белоградчишко и Кулско през Възраждането
дава възможност да се открие ценна информация, която да допълни някои
празноти в общата картина на развитието на българското образование през
този период.
Развитието на учебното дело в тези два региона е част от процеса на
културно-просветното израстване на българския народ през възрожденската
епоха и има своето място в общата картина на българското образование през
Възраждането.
От направеното проучване се налагат следните изводи: През разглеждания период в градовете Белоградчик и Кула има добре функциониращи взаимни и класни училища; и в двата града няма девически училища, а момичетата се обучават в отделенията и класовете на мъжките такива; в края на
60-те и началото на 70-те години на ХIХ век била изградена в основни линии
училищната мрежа в Белоградчишко и Кулско.

НБКМ – БИА, II А 1943 (NBKM – BIA, II A 1943).
Бончев, Б. Принос към историята на с. Грамада, с. 286 (Bonchev, B. Prinos
kam istoriyata na s. Gramada, s. 286).
82
НБКМ – БИА, II А 1956 (NBKM – BIA, II A 1956).
83
С. Шишманово, обл. Видин.
84
С. Срацимирово, обл. Видин.
85
С. Тошевци, обл. Видин.
86
НБКМ – БИА, II А 1943 (NBKM – BIA, II A 1943).
87
НБКМ – БИА, II А 1956 (NBKM – BIA, II A 1956).
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БИТОЛЯ – КОНСУЛСКИ
И ПРОТЕСТАНТСКИ ЦЕНТЪР
(СРЕДАТА НА ХІХ И НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК)
Росица Ангелова
BITOLYA – CONSULAR AND PROTESTANT CENTER
(THE MIDDLE OF THE NINETEENTH AND EARLY
TWENTIETH CENTURY)
Rositsa Angelova
The historical narrative presents the prerequisites for becoming of the city of Monastir (today Bitolya) the center of Protestant propaganda from the middle of the 19th to
the beginning of the 20th century. There are a number of reasons for this. These include
becoming of the city a center of the Rumelian Province, concentrating significant military
forces, a market and shopping center, a consular city, and not least that the city has a diverse ethnic and religious context.
In 1873, another station of the Mission for European Turkey was opened in Bitolya. This puts the base of Protestantism in the area. Thanks to the activities of American
missionaries, Protestantism not only established itself in Macedonia but also reached the
Albanian lands.
Three substations are being opened – Voden, Prilep and Enige Vardar. A number of
educational structures has been opened, the most significant of which is the Virgin American High School. Due to the common efforts, preaching activities are carried out in Monastir (Bitolya), Resen, Prilep, Voden, Enidge Vardar, Kavadartsi, Veles, Skopie, Prishtina,
Radovish, Raklish, Strumitsa and in the villages of Velyusa, Murtino, Monospitovo. Thus,
Protestant propaganda in Bitolya from the mid-nineteenth century to the first decade of
the twentieth century brought about and realized the change - in people, in education, in
modernity, in progress.

Битоля е космополитен град през многовековното си развитие. Отварянето на консулски представителства обаче през ХІХ в., макар и свързано
с интереса на големите европейски държави, особено Австро-Унгария и Русия към Османската империя, и по-точно към нейния европейски дял относно
тяхното участие в т.нар. Източен въпрос, в чието решаване се намесват националните държави на Балканите, засилва ролята на града. Борбите на Великите сили за Средиземноморието, за богатите суровини на Близкия изток, за
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пазарите в Азия включват и борбата за Македония. Не само поради нейното
стратегическо положение, но и заради нейните природни ресурси и пазари
за пласиране на техните индустриални стоки.1 Този интерес към Македония,
и в частност към Битоля скоро превръщат града в станция на американските мисионери, а скоро и на редица американски образователни институции.
Именно Битоля и предпоставките, довели до превръщането на града в протестантски център, са предмет на настоящия наратив. Подобно изследване все
още липсва сред историографските текстове. Изключение прави сериозното
изследване на Юмер Туран, посветено на американските мисионери в Битоля
и тяхната роля в периода 1912 – 1917 г.2
І. Консулски център
Важността на Битоля се засилва през 20-те години на ХІХ в., когато тя
става седалище на Румелийския вилает.3 Интересна картина за това време
дава френският геолог Ами Буе: „В Битоля, резиденция на румели-валията, с
близо 40 000 жители, имало „пазар (чаршия) с повече от 2150 дюкяна, който
обхващал обширно пространство по двата бряга на р. Драгор. Дюкяни имало
на самия дървен мост, който съединявал бреговете на реката. Така били събрани всички – от месаря, гостилничаря и продавача на ледено, до златаря и
часовникаря. Продавачите на платове и платна се намирали в отделен пазар –
широк и покрит. В Битоля имало още пазар за жито и домашни птици. Повечето от къщите били от дърво, от камък или от глина. Хубави каменни сгради
се виждали само в турския квартал на северния бряг на реката и на четирите
улици на квартала (св.) Димитър (централната част на града, около черквата
„Свети Димитър”)”. За икономическите възможности на жителите говори и
фактът, че в 1836 г., когато А. Буе минал тук, били възстановени 2000 жилища, които били изгорели предишната година. Богатите граждани имали вили
с градини в предградието Булбулдере, на запад от града. На противоположната страна в двете предградия Boukvi и Zaloum се издигали жилища с градини, пълни с овощни дръвчета, както в много градове на Изтока. ….
Намирайки се на кръстопътя от Вардар за Адриатика (Дурацо и Шкодра), от Солун и Призрен през Шар планина, Битоля имал голямо военно знаТърговските кервани се движат по старите римски пътища: Via Egnatia (Драч –
Охрид – Битоля – Солун – Цариград), по р. Струма и Вардар към Дунав. За това
свидетелстват много пътешественици. – Сведения на руския археолог В. Гр. Тепляков
за Източна България. – В: Снегаров, Ив. Българските земи през погледа на чужди
пътешественици 1828 – 1853. София, 1997, с. 68 (Snegarov, Iv. Balgarskite zemi prez
pogleda na chuzhdi pateshestvenitsi 1828 – 1853. Sofiya, 1997, s. 68.) [Ваjганд, 2002: 28–29].
2
Turan, Ȍ. American Missionaries and Monastir, 1912-1917: Secondary Actors in
the Construction of Balkan Nationalisms. – Middle Eastern Studies, Volume 36, 2000, Issue
4, 119-136.
3
Башевски, И. Градовите во Република Македониja. Прилеп, 2001, 45–47.
(Bashevski, I. Gradovite vo Republika Makedonija. Prilep, 2001, 45–47.)
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чение като главен етап на пътя, по който можел да се движи добре армейски
корпус със своя артилерия „от Централна Турция” до Адриатика. Битоля бил
главен град на голям пашалък, особено важен, защото румели-валията командвал всички паши в Румелия (Европейска Турция) във военно отношение.
От двадесетина години неговите граници били различни – в зависимост от
обстоятелствата ту се прибавяли, ту се отнемали някои околии. Към 1836 г.
тоя пашалък имал към 300 000 души население, което се състояло главно от
българи християни, албанци – тоски в югозападната му част, известно число
цинцари и гърци, особено в южната му част. Мохамеданите били струпани
главно в градовете и градчетата. Само в известен брой села, особено в южната
част, населението било главно мохамеданско.
Битолският пашалък обхващал осем града: Битоля, Кюпрюли (Велес),
Прилеп, Костур, Шатища, Кожани, Богаскьой, Корча; 11 градчета: Кичево,
Кавадарци, Демиркапу, Лерин, Кайляри, Билища, Селица, Лапчища и Преспа,
Острово и Сервия. Кавадарци и Костур били управлявани от муселими, а останалите градове и градчета – от аяни”.4
Румелийският вилает се управлява от валия, а в неговите ръце са гражданските, финансовите, полицейските и политическите дела. Тук се съсредоточават и голям брой военни сили в лицето на Трета турска армия, наброяваща около 30 000 войници. Това превръща Битоля в най-голямото административно и военно средище в европейския дял на Османската империя.
Консулски представителства откриват тук последователно Австро-Унгария,
Франция, Русия, Англия, Италия, Гърция, Сърбия и България. Първоначално
икономическият интерес е водещ. Постепенно по-важно значение придобиват
политическите интереси с оглед сферите на влияние. Така дипломатическите
представителства се превръщат в изходен пункт, чрез тях великите сили отстояват своите интереси в европейската част на Османската империя.
Първа от големите европейски държави, която открива свое консулство
в Битоля, е Австрия, по-късно Австро-Унгария. Австрийският консул е назначен през април, а консулството е отворено на 21 ноември 1851 г. Година
по-късно започва да функционира и консулството на Велика Британия. Джон
Август Лонгворт е назначен през октомври 1851 г., но встъпва в длъжност
през февруари 1852 г. Не закъснява и Франция – през август 1854 г. първият
френски консул е Адолф Флера (Флорат). Руското присъствие в Битоля датира от времето след края на Кримската война (1853 – 1856). За ръководител
на представителството е определен Михаил Александрович Хитрово, който
пристига през март 1861 г.5 Италия чувствително закъснява. Тя открива свое
представителство през 1895 г., като първият ръководител е А. Сканля.
Ами Буе в Ниш, София и други градове. – В: Снегаров, Ив. Българските
земи, 123–124 (Snegarov, Iv. Balgarskite zemi, 123–124).
5
Македония през погледа на австрийски консули 1851 – 1877/78. Том І. (1851 –
1865). София, 1994, 137–138 (Makedoniya prez pogleda na avstriyski konsuli 1851 –
1877/78. Tom І (1851 – 1865). Sofiya, 1994, 137–138.)
4
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Балканските народи, макар през ХІХ в. да имат общ неприятел и задачи
в рамките на Османската империя, по различно време получават автономия и
независимост. Затова и първа Гърция открива свое представителство в Битоля. През 1859 г. гръцкото вицеконсулство е факт и се оглавява от Герасимос
Валиянос. През 1863 г. то вече е с ранг на консулство и се превръща в средище
на гръцката пропаганда. Кралство Сърбия има свой консул от 1888 г., а самият
Димитрие Боди отваря консулството през април на следващата година. Така
то се превръща в изходен пункт на сръбската пропаганда в Македония. Не
закъснява и Румъния с оглед на своите интересите спрямо влашкото население. Консулското си представителство тя отваря през 1895 г. и то се оглавява
от Константинеску. С оглед статута на България тя открива свое търговско
представителство през 1897 г. Първият търговски аташе е Никола Стойчев.6
Присъствието на чуждите дипломати и консули означава на практика присъствието на Европа в Битоля и с това се променя не само нейният облик, но
и животът, модата, изкуството, архитектурата, науката и образованието.
ІІ. Битоля и протестантството. Мисионерска станция в Битоля
По време на османското владичество Битоля става икономически и административен център. Тук има разположен гарнизон с над 15 000 войници.
Значителни общности са гърците, евреите, власите и албанците. Културното и
етническо многообразие, както и големият брой представители на държави, в
които протестантството е факт, дават възможност Битоля да се превърне в център на протестантството в рамките на Османската империя. Ред фактори допринасят за това. Факт е вече работата на две мисии на територията на Османската
империя: Методистко-епископалната на север от Стара планина и Конгрешанската на Американския борд в южнобългарските земи и Македония.
С името на гърка пък д-р Аристидис се свързва организирането на първите евангелски сбирки. Те се провеждат в неговия дом в Битоля. Това става
преди идването на американските мисионери. Така Аристидис поставя началото на протестантизма в този дял на Македония. Първи членове на общността са: Ефтим Лябков7, Христо Зърнев, Спасо и Томе Калпакчиеви и др. 8
Кочански, J., Битола – конзулски град и кралскиот конзулат на Србиj во
Битола. – В: Српскиот конзулат и конзулска Битола. Прилеп, печатница „Дооел 98К”, 11–45 (Kochanski, J., Bitola – konzulski grad i kralskiot konzulat na Srbij vo Bitola. –
V: Srpskiot konzulat i konzulska Bitola. Prilep, pechatnitsa „Dooel 98-K”, 11–45).
7
Спаска Лябакова от Западна Македония работи като учителка в Евангелското
училище в Банско в началото на ХХ в. – Кожухаров, Б. Първата евангелска църква в
България. Дейността на американските мисионери. София, 1998, с. 63 (Kozhuharov, B.
Parvata evangelska tsarkva v Balgariya. Deynostta na amerikanskite misioneri. Sofiya, 1998, s. 63).
8
Лажовски, Ат. Римокатоличката и протестантската пропаганда на Балканот
и во Македониja, во втората половина на ХІХ и почетокот на ХХ век. Демир Хисар,
2010, с. 237; Митев, А. Почетокот на Евангелските цркви во Македониja. Битола,
2002, с. 28 (Lazhovski, At. Rimokatolichkata i protestantskata propaganda na Balkanot i
6
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Всъщност в британските документи е посочено, че в гр. Битоля още от
1852 г. живее протестантка. Това е мадам София Лонгворт, жена на консул,
англичанка. По същото време под британска защита са търговците Хенри Чесауд (неаполитански консул, имащ къща и магазини) и Джон Дакворт, както
и служителят Хенри Мандука, живеещи в Солун. Протестант е и Чарл Блант,
британски консул в Солун. Той е роден през 1800 г. и е на служба в Османската империя от 1819 г., като първо е вицеконсул в Одрин от октомври 1832 г.,
и в Солун от 13 януари 1835 г. През целия си живот Лонгворт се занимава с
търговия. Той владее писмено и говоримо английски, френски и италиански,
а говоримо гръцки и турски.9
Тези данни дават податки, че идеите на Реформацията са факт в региона
и че е подготвена почвата за навлизането на протестантизма. Наред с дипломатическия корпус и мисионерите, влияние за превръщането на Битоля в средище на протестантизма оказва фактът, че от града10 са или в него живеят много
зрелостници на американски образователни структури. Така възпитаници на
Робърт колеж са: Н. Джабаров, работил в българските дипломатически представителства в Цариград, Битоля и Париж; 11 Симеон Димитров Мишайков
(1863 – ?) – офицер, учител за кратко в американското училище в Самоков,
аташе в българското представителство в Цариград и секретар в Министерството на войната; П. Рачов от Търново, който известно време е директор на
гимназията в Битоля, после е окръжен управител на Плевен и пр.12 Тук работи
и роденият в Шумен Никола С. Стойчев. Стойчев е сред първите изпратени младежи да се учат в английския протестантски колеж на остров Малта.
След това го виждаме депутат в Учредителното събрание (1879), министър
на външните работи и изповеданията в правителствата на Петко Каравелов и
генерал Казимир Ернрот.13 От 1897 г. е български търговски агент в Битоля,

vo Makedonija, vo vtorata polovina na ХІХ i pochetokot na ХХ vek. Demir Hisar, 2010, s.
237; Mitev, A. Pochetokot na Evangelskite tsrkvi vo Makedonija. Bitola, 2002, s. 28).
9
Британски документи за историjaта на македонскиот народ. Сериja
четврта (1840 – 1856). Том ІІІ (1848-1856). Скопje, 1982, 310–313. (Britanski dokumenti
za istorijata na makedonskiot narod. Serija chetvra (1840-1856). Tom ІІІ (1848 – 1856).
Skopje, 1982, 310–313).
10
Петима са завършилите от Робърт колеж от Битоля – 3 до 1878 г. и 2 до
1944 г. – Събев, О. Робърт колеж и българите. София, 2015, с. 235 (Sabev, O. Robart
kolezh i balgarite. Sofiya, 2015, s. 235).
11
Илчев, Ив, Пл. Митев. Докосвания до Америка (ХІХ – началото на ХХ в.).
София, 2003, с. 271 (Ilchev, Iv, Pl. Mitev. Dokosvaniya do Amerika (ХІХ – nachaloto na
ХХ v.). Sofiya, 2003, s. 271).
12
Илчев, Ив, Пл. Митев. Докосвания, с. 273 (Ilchev, Iv, Pl. Mitev. Dokosvaniya,
s. 273).
13
Цураков, А. Правителствата на България 1879 – 2001. София, 2001, 24–25
(Tsurakov, A. Pravitelstvata na Balgariya 1879 – 2001. Sofiya, 2001, 24–25).
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където и умира през 1898 г.14 Като учител в Прилеп, Битоля, Самоков и Тулча
работи и Васил Карайовов (1859 – 1900) от Скопие. Според Орлин Събев в
Робърт колеж изпраща сина си и една от най-богатите български фамилии в
Битоля – Никола Робев (1831 – 1906). Никола Робев наистина има двама синове – Константин (1871 – 1946) и Владимир (1879 – 1971).15 И двамата обаче не
завършват Робърт колеж. В прочутия колеж учат от Битоля също Антон (Атанас, Анастас) Бъчваров, чийто баща е работник. Записан е през 1882/83, а се
дипломира през 1888 г. Негов съгражданин в колежа е Никола Христов, чийто
баща пък е търговец. Първата му година в колежа е 1872/73 и се дипломира
през 1876 г. През 1879 г. пък завършва Иван Каранджулов.16
Има податки, че младият методистки проповедник Албърт Лонг посещава Солун и Битоля.17 Друго твърдение от кореспонденцията между Иван
Селимински и Васил Априлов сочи, че в началото на 40-те години на ХІХ в.
американските мисионери изпращат четирима младежи от Битоля в Бостън,
САЩ, да се подготвят за проповедници и се завърнат по българските земи.
Нещо повече, проектира се да бъдат изпратени още 32 души.18 Тези данни
будят сериозен размисъл, ако са верни, защото на практика през 40-те години
на ХІХ век протестантската пропаганда все още е слаба и няма реални резултати. Така или иначе, д-р Ив. Селимински споменава за дейността на протестантските мисионери сред българите и окачествява дейността им като опасна
за единството на българския народ.19
Не е без значение фактът, че наред със Самоков, Пловдив и София, в
Битоля също има специализирана евангелистка книжарница. В нея могат да
се закупят 25 варианта на цялата Библия или на Новия и Стария завет поотделно: с препратки и без препратки; голям, среден и джобен формат; под110 години българско дипломатическо представителство в Битоля. София,
2007, 11–12 (110 godini balgarsko diplomatichesko predstavitelstvo v Bitolya. Sofiya,
2007, 11–12).
15
Събев, О. Робърт колеж, с. 239 (Sabev, O. Robart kolezh, s. 239).
16
Събев, О. Робърт колеж, с. 365, 403; Танчев, Ив. Българи в американските
учебни заведения в Цариград (от Освобождението до началото на ХХ век). –
Исторически преглед, 1993, кн. 3, с. 106 (Sabev, O. Robart kolezh, s. 365, 403; Tanchev,
Iv. Balgari v amerikanskite uchebni zavedeniya v Tsarigrad (ot Osvobozhdenieto do
nachaloto na XX vek). – Istoricheski pregled, 1993, kn. 3, s. 106).
17
Историj Евангелско-методистичката црква во Република Македониjа.
Струмица, 2003, с. 19 (Istorij Evangelsko-metodistichkata tsrkva vo Republika Makedonija.
Strumitsa, 2003, s. 19).
18
В Илчев, Ив, Пл. Митев. Докосвания, с. 66, се твърди, че младежите са
изпратени са учат в протестантския колеж на остров Малта. (Ilchev, Iv, Pl. Mitev.
Dokosvaniya, s. 66).
19
Кристанов, Цв., Ив. Пенаков, Ст. Маслев. Д-р Иван Селимински. София, 1962,
с. 136; Библиотека Д-р Иван Селимински. Книга ІІІ. Съставителство и превод П. Чилев.
1908, с. 13 (Kristanov, Tsv., Iv. Penakov, St. Maslev. D-r Ivan Seliminski. Sofiya, 1962, s. 136;
Biblioteka D-r Ivan Seliminski. Kniga ІІІ. Sastavitelstvo i prevod P. Chilev. 1908, s. 13).
14
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вързани с кожа или платно; с позлатени или обикновени корици; с петелка
или без петелка, и пр.20 Американските мисионери, освен с книжарница, си
служат и с помощта на специално наети „книжари”, които са или ученици от
протестантските училища, или пък българи, приели вече протестантството.
Битоля има свой представител в тази гилдия. Това е Михаил Тенев.21 Неделни
и празнични евангелия пък могат да се купят от дюкяните на братя Ризови.22
През 1864 г. протестантите в Битоля са предмет на дипломатическа преписка. Още през март 1864 г. става ясно, че губернаторът хаджи Али паша е
намерил и дал място за гробище на католиците и протестантите.23 Мястото е
извън града, в близост до принадлежащо на едно от околните българо-гръцки
села гробище. То се предоставя безвъзмездно от турското правителство и е с
размери – дължина 60 стъпки и широчина 40 стъпки. От кореспонденцията
разбираме, че преди това е намерено по-добро място и е имало готовност то
да бъде заплатено, дори и на исканата висока цена, но до сделка не се стига
поради пречки от страна на гръцките духовници.24
Вече през декември 1864 г. в официално съобщение на австрийския
консул Ч. Калвърт до всички консули в Битоля се съобщава за смъртта и погребението на протестантски мисионер. Датата на съобщение е 20 декември
1864 г. Ето и неговия текст: „Долуподписаният Чарлз Джон Калвърт, консул на Нейно Величество в Монастир, потвърждава, че тялото на починалия
Кристъф Стобър, неръкоположен протестантски мисионер, починал в дома
си, в гореспоменатия град, на 16 декември петък сутринта бе погребано в
европейското гробище, в близост до гръцката църква, намираща се извън града, на 17 декември събота 1864 г. след обяд, според обичаите на английската
обединена и ирландска църква.”25
Скоро П. Окули съобщава на интернунция в Цариград, че 80 български
семейства от „Кьопрюлю (пазарно селище на 18 часа път оттук, населено изключително от българи и наречено Велес), както и много от околните села” са
взели решение да приемат протестантската вяра и молят английския консул в
Битоля Калвърт да подсигури мисионери, които да им дадат указания за предписанията на богослужението. 26
Илчев, Ив., Пл. Митев. Докосвания, с. 87 (Ilchev, Iv., Pl. Mitev. Dokosvaniya, s. 87).
Илчев, Ив., Пл. Митев. Докосвания, с. 97 (Ilchev, Iv., Pl. Mitev. Dokosvaniya, s. 97).
22
Зорница, бр. 4, 25 ян. 1886 (Zornitsa, br. 4, 25 yan. 1886).
23
Това трябва да се приема като закономерен факт. Още през 1850 г. османската
власт официално признава протестантите като самостоятелна религиозна общност,
представлявана пред Портата от пълномощник. – Събев, О. Робърт колеж, с. 97
(Sabev, O. Robart kolezh, s. 97).
24
Македония през погледа на австрийски консули, 319–320. Документ № 118
(Makedoniya prez pogleda na avstriyski konsuli, 319–320. Dokument № 118).
25
Македония през погледа на австрийски консули, с. 337. Документ № 132
(Makedoniya prez pogleda na avstriyski konsuli, s. 337. Dokument № 132).
26
Македония през погледа на австрийски консули, с. 339. Документ № 134
(Makedoniya prez pogleda na avstriyski konsuli, s. 339. Dokument № 134).
20
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Изследователят Мемли Красничи от Албаноложкия институт в Република Косово обнародва материали, с които доказва, че дейността на гръцките
фанариоти засилва евангелисткото движение в Битоля през втората половина
на ХІХ в. Според него през януари 1868 г. търговската прослойка в Битоля,
включваща българи, албанци и власи, иска среща с консула на Великобритания в Битоля Чарлз Калверт. На срещата търговците търсят съвет и помощ от
Калверт относно основаването на протестантска община в Битоля. Със своя
опит британският консул ги съветва да потърсят и намерят първо протестантски проповедник или пастор, който да обслужва общността в града. За целта
ги препраща към Адрианопол, Истанбул и Смирна, където има евангелистки
църкви. Тази среща води до разговори между Калверт и османската власт.27
Месец по-късно, през февруари 1864 г., гражданската делегация, оглавяваща протестантското движение в Битоля, отново се среща с английския
консул в Битоля. На срещата търговците връчват петиция със 120 подписа с
искането да се основе Евангелистка общност в града. Според М. Красничи
най-голям е броят на младежите, подписали петицията.28 Прави впечатление,
че са включени и представители на всички обществени слоеве от всички етнически общности от Битоля. Това движение показва, че градският християнски елит в Битоля е широко отворена към западните ценности, и в частност
към протестантската философска догма.
Тези разнородни на пръв поглед събития и личности надделяват при
избора на Битоля за център на новата мисия през октомври 1873 г.29 Ето как
се взема решение за това: „… В 1873 г. след една обиколка за изучаване на
страната град Монастир (Битоля) беше избран като най-подходящ център за
работата в Македония и през същата година две мисионерски семейства бяха
настанени в него. От този център работата беше разширена по цяла Македония
и църкви и проповеднически станции бяха изградени в Монастир (Битоля),
Ресен, Прилеп, Воден, Енидже Вардар, Кавадарци, Велес, Скопие, Прищина,
Радовиш, Раклиш, Струмица и в селата Велюса, Муртино, Моноспитово”.30 Заслугата безспорно за избора на гр. Битоля принадлежи на мисионера Джени.31
Красничи, М. Влиянието на дейността на гръцките фанариоти за засилване
на евангелисткото движение в град Манастир през втората половина на ХІХ век. –
Минало, 2016, кн. 1, 30–31 (Krasnichi, M. Vliyanieto na deynostta na gratskite fanarioti
za zasilvane na evangelistkoto dvizhenie v grad Manastir prez vtorata polovina na ХІХ
vek. – Minalo, 2016, kn. 1, 30–31).
28
Красничи, М. Влиянието на дейността на гръцките фанариоти, с. 31
(Krasnichi, M. Vliyanieto na deynostta na gratskite fanarioti, s. 31).
29
Несторова, Т. Американски мисионери сред българите 1858 – 1912. София, 1991,
с. 31 (Nestorova, T. Amerikanski misioneri sred balgarite 1858 – 1912. Sofiya, 1991, s. 31).
30
Цит. по: Куличев, Хр. Заслугите на протестантите за българския народ.
София, 2008, с. 203 (Kulichev, Hr. Zaslugite na protestantite za balgarskiya narod.
Sofiya, 2008, s. 203).
31
Историj, с. 19 (Istorij, s. 19).
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Създадената станция се ръководи от Мисията за Европейска Турция
(European Turkey Mission), конституирана на 27 май 1870 г. Последната обхваща дейността на станциите още в Константинопол, Стара Загора, Самоков
и работи преимуществено сред българите, поради което често е определяна и
като „българската мисия”.32
С откриването на мисионерската станция в Битоля се поставя най-здравият темел на протестантизма в Македония. Тук се решават всички проблеми на протестантизма по тези земи във всички сфери. Особен интерес представляват образователно-възпитателната система и грижата за сирачетата. В
града работи девическа гимназия и дом за деца без родители. В станцията се
водят редовни евангелски служби под ръководството на мисионерите. Съпругите им се грижат за медицинската активност на станцията.33
За да работи ефективно, в станцията пристигат редица мисионери със
семействата си. Сред тях са Джон Уилям Берд, Едуард В. Джени, Луис Бонд,
В. Е. Окс, Едуард Хаскел и Уилям Кларк.34
Джон Беърд започва работа сред българите по разпределение първо
в Стара Загора през 1872 г. На следващата година се премества в Битоля.
Тук той среща и бъдещата си съпруга Елена Ричардсън (1849 – 1919), дъщеря
на американски мисионер от Мала Азия. До 1900 г. семейство Джон и Елена
Беърд работят в станцията в Битоля, след което се преместват в Самоков.35
В Битоля пристигат и сами жени мисионерки. Това са София Крафорд, Лилиян Спунер, Мери Хаскел и Делфа Дейвис.36 Те веднага започват работа сред
населението и търсят методи за постигане на по-високи резултати по отношение
на прозелитизма. Най-успешна се оказва тактиката на покани за присъствие на
протестантските сбирки и служби. Личният контакт е от особено важно значение. Изграждането на добри отношения способства за увеличаване на вярващите.
Илчев, Ив., Пл. Митев. Докосвания, с. 39, 45. (Ilchev, Iv., Pl. Mitev.
Dokosvaniya, s. 39, 45).
33
Цацаноска, Р. Протестантизмот во Република Македониja. Скопjе, 2000, с.
113. Същото и в: Николова, Р. Поjaва и развоj на протестантизмот во Македониja. –
В: Религиите и религиските аспекти на материjалната и духовната култура
на почвата на Република Македониja. Кн. 4. Скопjе, 1996, с. 93 (Tsatsanoska, R.
Protestantizmot vo Republika Makedonija. Skopje, 2000, s. 113; Nikolova, R. Pojava i
razvoj na protestantizmot vo Makedonija. – V: Religiite i religiskite aspekti na materijalnata
i duhovnata kultura na pochvata na Republika Makedonija. Kn. 4. Skopje, 1996, s. 93).
34
Turan, O. American Protestant Missionaries, р. 121.
35
Илчев, Ив., Пл. Митев. Докосвания, с. 80. Има и снимка на Джон Беърд.
(Ilchev, Iv., Pl. Mitev. Dokosvaniya, s. 80).
36
Според Йован Йоновски през 1873 г. пристигат Джон Уилям Беърд и Едуард
Джени със своите семейства. На следващата година пристигат мисионерите Л. Бонд,
И. Берд, Е. Лак, и най-накрая У. Кларк, със семействата си. – Jоновски, J. Историj на
Евангелско-протестантските цркви во Македониj. Скопjе, 2017, с. 147 (Jоновски, J.
Историj на Евангелско-протестантските цркви во Македониj. Скопjе, 2017, с. 147).
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В Битоля мисионерски живот делят съпружеската двойка Уилям П. Кларк
и Марта Гизлер. Уилям е син на Джеймс и Изабел Кларк. Той завършва Бостън
Латин Пъблик Скул, Амхърст Колидж в Масачузетс и тръгва по стъпките на
своя баща – мисионер по българските земи. През 1900 г. се жени за швейцарката Марта Гизлер, дъщеря на методистки пастор, учителка по музика в американското училище в Ловеч, а после и в Самоков. Именно тук тя се запознава
с Уилям Кларк и по-късно се омъжва за него, като двамата споделят мисионерски живот в Самоков, Солун и Битоля. От третото поколение Кларк внукът Джеймс Франклин Кларк се вписва в историята на протестантството
в Битоля. Той е роден в града на 5 юни 1906 г., където баща му пастор Уилям
Кларк по това време оглавява мисионерската станция.
Макар в града да е съсредоточен значителен брой мисионери и подготвени учители и учителки, в Битоля, както и в Самоков, Пловдив и др.,
протестантската общност не може да поддържа собствен проповедник и
пастор, а използва безплатните услуги на мисионер. По този повод Дж. У.
Беърд пише: „Когато подтикваме и увещаваме местните братя да направят
повече, те посрещат натиска с пасивна съпротива. Принуждават ни или самите ние да проповядваме, или в града да няма протестантска проповед”.37
Тази трудност произтича от решението на Мисията за Европейска Турция
да подпомагат лица и църкви с наполовина от нужната сума. Идеята е да се
подтикнат местните евангелисти към самоиздръжка и способности за справяне с трудностите самостоятелно. Това обаче кара част от мъжете, обучени
от американците за проповедници или пастори, да се ориентират към занятия, които биха им осигурили достатъчни доходи за издръжка на тях и техните семейства. Така заплатата на проповедник през 1881 г. варира между 4
и 10 турски лири месечно; а заплатата на учител в мисионерското училище
за момичета в Битоля е 25 турски лири годишно и безплатна храна. Учител
в българското училище за момичета в същия град получава значително повисока заплата от 120 турски лири и безплатна храна.38 Сравнението говори
красноречиво. Затова и през 1896 г. в годишния доклад на Битолската станция се съдържа следното предупреждение: „Ако трябва още да опитваме да
живеем „от тази ниска и очевидно все по-замираща издръжка”, належащо е
Мисията и Съветът да се запитат дали са благоразумни, когато поддържат
двама мисионери, но като средно само около един и половина помощници и
дали не се отнасят към тези мисионери несправедливо, като искат от тях да
работят без помощници”.39
Цит. по Несторова, Т. Американски мисионери, с. 41 (Nestorova, T.
Amerikanski misioneri, s. 41).
38
Данните са по: Несторова, Т. Американски мисионери, с. 41 (Nestorova, T.
Amerikanski misioneri, s. 41).
39
Цит. по Несторова, Т. Американски мисионери, 43–44 (Nestorova, T.
Amerikanski misioneri, 43–44).
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Освен тези трудности, има и друг тип причини за недобрите резултати
по отношение налагането на протестантската вяра в района в първите години.
Често мисионерите от Битоля споделят, че местното население очаква от тях
да получи високо образование и училища. Затова и Дж. У. Беърд споделя:
„Въпросът, който най-често ни задават, е „Кога смятате да отворите училище?”. Те мислят, че се разбира от само себе си, че ние сме дошли тук, за да
поддържаме училища и да преподаваме науки и езици” или „странно е, че те
(местното население) не могат да разберат, когато им казваме „Не. Не сме дошли тук да ви учим на англ[ийски], а да проповядваме Евангелието”.40
Въпреки трудностите, благодарение работата на мисионерската станция в Битоля, се създава и протестантската община в Струмица. Работата в
този град започва през 80-те години на ХІХ век и се свързва както с името на
проповедника Димитър Анастасов, родом от Битоля, завършил Богословското
училище в Самоков, така и с американските мисионери от станцията в Битоля – Джени, Берд и Бонд, Е. Хаскел, д-р И. Хаус, мис Елен Стоун и др.41
Първите обращенци в Битоля, както посочихме, са Ефтим Лябков,
Христо Зърнев, Спас и Тома Калпакчиеви, Никола Лица, Наум Стойков, Лука
Мирчев, Герасим и Георги Киризи, Яни и Григор Цилка.42 Това показва, че
американските мисионери работят както сред българското население, така и
сред гърци, арменци и албанци.
Интересна е съдбата на албанското православно семейство Кирязи от
Битоля. Семейството има четири деца – Герасим, Герг, Севасти и Параскеви.
Герасим (1858 – 1894) приема протестантството на 18 август 1877 г. Завършва образованието си в Американския колеж в Самоков43 и започва работа за
Британското и чуждестранно библейско общество в албанските земи. Именно
той полага основите на Протестантската църква в Албания, открива училище
в Корча, пише учебници и учебни помагала.44 Герг (1868 – 1912) също завършва Американския колеж в Самоков и започва да работи за Британското
и чуждестранно библейско общество. Живее само в Битоля, където открива

Цит. по Несторова, Т. Американски мисионери, с. 53 (Nestorova, T.
Amerikanski misioneri, s. 53).
41
Панделишев, Б., Л. Дикова. Моноспитово и моноспитовчани. Струмица,
2004, с. 48 (Pandelishev, B., L. Dikova. Monospitovo i monospitovchani. Strumitsa,
2004, s. 48).
42
Jоновски, J. Историj, 148–149 (Jonovski, J. Istorij, 148–149).
43
Известно време през 80-те години на ХІХ в. работи като проповедник в
Дупница. Вероятно този период съвпада с неговото учение в Самоковското мъжко
училище. – Илчев, Ив., Пл. Митев. Докосвания, с. 43 (Ilchev, Iv., Pl. Mitev.
Dokosvaniya, s. 43).
44
За Герасим Кирязи вж. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%
80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0
%B7%D0%B8, 6 ян. 2020 г.
40
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печатница и издава списание.45 Севасти (1871 – 1949) също приема протестантството, живее и работи предимно в Албания.46 Параскеви (1881 – 1970)
работи като учителка, журналист, автор на албански буквари и е участник на
Парижката мирна конференция през 1919 г. в защита правата на албанците.47
При своите пътувания Герасим гостува при своите близки в Битоля. Така на
22 юни 1884 г. той служи в протестантската черква в града. Всичките братя
и сестри от фамилията Кирязи пренасят протестантството в албанските земи
и са водещи просветни дейци в Албания, борещи се за нейното просветно
еманципиране.
От Битоля е и друг арменец, свързан както с налагането на протестантизма в албанските земи, така и с известната афера с отвличането на Елън
Стоун. Това е Григор Марко Цилка. Григор е роден на 22 октомври 1872 г. в
Битоля. Приема протестантството и първоначално завършва научния отдел на
Самоковското мъжко училище (1895 г.).48 Изпратен да следва в Обединителната теологическа семинария в Ню Йорк. Тук се запознава с българката Катерина Димитрова Стефанова (Попстефанова)49 и през май 1900 г. се венчават.
След завръщането си се установяват в Корча. През лятото на 1901 г. те гостуват в Банско, където Катерина Цилка помага в организирания курс от Елeн
Стоун. Отвлечени са за откуп от ВМОРО. 50 След освобождаването им Григор
и Катерина се завръщат в Корча. След Балканските войни (1912 – 1913) се
установяват в София, където и Гр. Цилка умира на 18 октомври 1918 г. от
испански грип.
Григор Цилка и Герг Кирязи вземат участие в т.нар. Конгрес на азбуката. Той се провежда в Битоля от 14 до 22 август 1908 г. и си поставя нелеката
задача да унифицира албанското писмо. За председател на комисията по азбуката пък е избрана Параскеви Кирязи.
Американските мисионери не стоят далеч от болките и тежненията на
българите. Още през декември 1875 г. Едуард Джени, мисионер в станцията
в Битоля, при своя обиколка в района на гр. Прилеп свидетелства за тежкото
За Герг Кирязи вж. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%
D0%B3_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B8, 6 ян. 2010 г.
46
За Севасти Кирязи вж. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0
%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%8F%D
0%B7%D0%B8, 6 ян. 2020 г.
47
За Параскеви Кирязи вж. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D
1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%
D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B8, 6 ян. 2020 г.
48
Илчев, Ив., Пл. Митев. Докосвания, с. 438 (Ilchev, Iv., Pl. Mitev. Dokosvaniya,
s. 438).
49
Интерес представлява налагането на протестантството в семейството на
Катерина. Така нейната майка и всички деца в семейството са протестанти, а бащата
запазва православна вяра. Нещо повече, Катерина става мисионер.
50
Cochran, R. Katerina Tsilka. – Institute for Albanian and Protestant studies, 2014, р. 48.
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положение на българите в района на града и околните села и страха им да
останат навън след залез слънце.51
През следващата 1876 г. мисионерите от станциите в Стара Загора, Самоков и Битоля дават подробни сведения за действията на турската войска, за
плановете на българските революционни комитети, за действията на чуждите
представители и пр. Не закъсняват и сведенията за репресиите над българското население след жестокото потушаване на Априлското въстание (1876 г.).52
1878 г. и Берлинският договор разкъсват българската нация на пет части. Сред огорчените са не само протестантите в района на Банско, но и тези
около Битоля. Въпреки трудностите през 1885 г. се провежда поредният годишен събор на Българското евангелско дружество в Банско. Нещо повече, на
него се планира през 1887 г. годишният събор на дружеството да се проведе в
Македония, в Битоля. Безспорно за това решение е взет под внимание фактът,
че в БЕД има много членове от Македония. Така към 1888 г. 31 членове от
БЕД произхождат от Македония.53 Планираният конгрес не се провежда, тъй
като политическата ситуация не позволява.
Американските мисионери съчувстват на българите, които остават под
османска власт. Още през 1880 г. от Битоля Дж. У. Беърд пише, че хората „толкова много се страхуват от правителството и толкова са му ядосани заради
тиранията, която упражнява, че е трудно да го заинтересуваш с какъвто и да
е друг въпрос”.54
Мисионерът Берд на 3 юни 1893 г. предприема обиколка до гр. Прилеп,
малък град недалеч от Битоля, с преобладаващо българско християнско население. Намерението му е да държи служба в една кръчма. Всъщност това
не е първото идване на Берд в Прилеп. Той и при предходните си идвания
пребивава в кръчмата. Тоя път обаче властите в Прилеп на позволят да извърши богослужение. Собственикът на кръчмата е предупреден, че ако позволи
да се извърши службата, ще му бъде отнето разрешителното. Вицеконсулът
в Битоля Шипли води разговор с генерал- губернатора на града Фаик паша,
който определя действията на властите в Прилеп като нарушение на чл. 62 от
Берлинския договор. Но добавя, че според него прокламираните религиозни
свободи се отнасят до църкви, които имат одобрени места за молене. Това
обаче затруднява вярващите, защото в някои села и градове има малки общности, които не могат да поддържат свещеник и специално място за служба.
Илчев, Ив., Пл. Митев. Докосвания, с. 138 (Ilchev, Iv., Pl. Mitev. Dokosvaniya, s. 138).
Илчев, Ив., Пл. Митев. Докосвания, с. 139, 143 (Ilchev, Iv., Pl. Mitev.
Dokosvaniya, s. 139, 143).
53
Флад, С. За разпространението на Христовата вяра. История на
Българското евангелско дружество (1875 – 1958). София, 2015, с. 95 (Flad, S. Za
razprostranenieto na Hristovata vyara. Istoriya na Balgarskoto evangelsko druzhestvo
(1875 – 1958). Sofiya, 2015, s. 95).
54
Цит. по Несторова, Т. Американски мисионери, с. 104 (Nestorova, T.
Amerikanski misioneri, s. 104).
51
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Вицеконсулът Шипли е обезпокоен от факта, че в последните две-три години
системно се правят спънки пред дейността на Британското и чуждестранно
библейско дружество в Битолския вилает.55
През април 1894 г. пък става известно, че в Битоля е арестуван Тренчев,
колпортьор на Американското библейско дружество. Веднага Ф. Кларк от Самоков дава гаранции за Тренчев пред местните власти и уверява, че разпространяваните от Тренчев книги не са опасни за сигурността на Османската
империя. 56 Визираният Тренчев вероятно е Димитър Тренчев (1851 – 1913)
от Разлог. Тренчев е женен за Парашкева (1861 – 1944) от с. Баня, Разложко,
и са родители на Георги Димитров Михайлов (1882 – 1949), ръководител на
Българската комунистическа партия и председател на Коминтерна.
Въпреки трудностите работата в станцията в Битоля, както и в новооткритата в Солун, не спира. От 1 до 6 септември 1899 г. в Солун се провежда
конференция на Евангелско-конгрешанската църква. От Битоля присъстващите са много – Христо Зърнев, библейски работник; Левис Бонд, американски теолог и мисионер; Уван Берд, американски теолог и мисионер; госпожа
Берд, американска мисионерка и учителка в училището за девойки в Битоля;
госпожа Бонд, американска мисионерка и учителка в девическото училище в
Битоля. Тук е и Керафинка Ушева, учителка. 57
Благодарение работата на мисионерите в Битоля последователно са изградени църкви и проповеднически станции в Ресен, Прилеп, Воден, Енидже
Вардар, Кавадарци, Велес, Скопие, Прищина, Радовиш, Раклиш, Струмица,
и в селата Велюса, Муртино и Моноспитово.58 В американски училища учат:
Марийка Хр. Зърнева (родена във Воден, починала през 1911 г.) в Самоковското девическо училище; в Самоковското мъжко училище – Герасим Кирязи
(албанец, роден в Битоля), който по-късно става проповедник в Дупница, и
Лука А. Мирчев.
Значителен принос за това има работата на Елън М. Стоун. Именно тя
застава на създаденото през 1883 г. към мисията „Отделение за работа с Библията”. Служителките към отделението имат за задача до ограмотяват жената – да чете, да пише, да се учи от Библията и другите християнски книги.
Подготвят се и т.нар библейски работнички, които наред с ограмотяването
посещават болни и социално слаби. Често в черквите без пастири те заемат
амвона по време на неделните служби. Придружават мисионерките в техните
обиколки по църквите. Тъй като самите българки, които работят в този клон
Британски документи, 310–313 (Britanski dokumenti, 310–313).
Британски документи, 313–314 (Britanski dokumenti, 313–314).
57
Снимката на присъстващите на конференция има в Кожухаров, Б. Първата
евангелска църква, с. 43 (Kozhuharov, B. Parvata evangelska tsarkva, s. 43).
58
Димитриев, Ст. Зараждане и първи стъпки на Евангелистката църква
в Струмица. – Епохи, 2015, кн. 1, с. 99 (Dimitriev, St. Zarazhdane i parvi stapki na
Evangelistkata tsarkva v Strumitsa. – Epohi, 2015, kn. 1, s. 99).
55
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на мисионерската дейност, често са недостатъчно образовани и подготвени,
мисионерите подемат инициативата ежегодно да организират летни курсове в
Самоков, който се превръща в образователния център на Мисията. Така ежегодно Елън М. Стоун организира летни библейски курсове за жени и години
наред посещава села и градове в Македония и България. От май 1886 г. те се
провеждат в Самоков по програма, която е изработена от Джеймс Кларк и
Андрей Цанов, и естествено – от надденоминационното Българско евангелско
дружество.59
На 3 септември 1901 г., след завръщането си от Банско след проведен
пореден библейски курс за жени и учителки, недалеч от тогавашната българо-турска граница мис Стоун и Катерина Цилка са пленени. Пленяването е
извършено за откуп от ВМОРО, бореща се за освобождението на останалото
под турска власт българско население в Македония и Одринско. Залавянето е
извършено в местността Подпряната скала, на пътя от Банско за Горна Джумая (дн. Благоевград). В групата, която пътува през 1902 г. с Елън Стоун, са и
битолчанките Донка Илиева и Атина Димова. Донка Илиева е от Банско, съпруга е на Григор Марков и през учебната 1902 – 1902 г. работи като учителка
в село Мустина. Атина Димова пък през учебната 1902 – 1902 г. преподава
в Радовиш. Катерина Цилка е дъщеря на Димитър Попстефанов от Банско и
както вече бе посочено, е съпруга на Григор Цилка.
В края на първото десетилетие на ХХ век Българското евангелско дружество засилва дейността си в Македония, затова и годишните събори през
1909 и 1910 г. са съответно в Банско и Драма. Това е важно събитие и признание, поради което почти всички евангелски проповедници и пастири от
Македония са там. Логично те настояват да се създаде отделно македонско
евангелско дружество. Това предложение е отхвърлено от събора, но е постигнат консенсус да се сформира тричленна комисия за работа в Македония.
Реализацията на последното решение става чак през 1912 г., когато пастир
Иван С. Попов от Скопие е избран като човек за връзка, а пастир Л. А. Мирчев
(Битоля) и Ив. Стефанов от Мехомия (дн. Разлог) – за членове на комисията.60
След жестокото потушаване на Илинденско-Преображенското въстание
(1903) за Битолската станция приоритет става подпомагането на пострадалите и бежанците. За облекчаване положението на гладуващите, ранените, останалите без дом, американските мисионери искат помощ от правителствата
на САЩ и Англия и съдействие за официалното разрешение помощите да
бъдат раздавани в Турция. Според Полина Цокова до Американската протестантска мисия в България и Македония са изпратени между 15 – 20 000
американски долара. С тези средства е открита болница в Битоля, закупени са облекла и храна за бежанците. До края на март 1904 г. мисионерите
Несторова, Т. Американски мисионери, с. 25 (Nestorova, T. Amerikanski
misioneri, s. 25).
60
Флад, С. За разпространението, с. 105 (Flad, S. Za razprostranenieto, s. 105).
59
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оказват помощ на 61 500 души. Пак с английски дарения врати отваря сиропиталище под името Essery Memorial Orphanage, или Сиропиталище в памет на Есери.61 В книгата пък „Най-значимите личности от Битоля” е отделено място на протестантската мисионерка и доброволка госпожа Харлей
(? – 1916).62 Харлей след разгрома на Илинденско-Преображенското въстание открива и издържа със свои средства Дом за сирачета. Предполага се,
че първоначално сиропиталището е било уредено в помещенията към църквата „Свети Димитър”. Една част от децата получават само храна, а са настанени при приятели и роднини. Други постоянно са в сиропиталището.
Домът работи до 7 март 1916 г., когато Харлей загива при бомбардировки над
Битоля. В нейна памет признателните битолчани кръщават улица на нейното
име. След закриването на сиропиталището 13 момичета и 4 момчета са изпратени в солунското земеделско-индустриално училище, ръководено от мисионера Хаскел.63
В Битоля след Първата световна война по исторически сведения действа още едно сиропиталище – това на Захария Шумлянска (1864 – 1937). Захария, родена като Василева в битолското село Могила дълги години учителства – във Воден (днес гр. Едеса, Гърция), Скопие, Одрин и Солун. Жени се
за поляка Юлиян Шумлянски и основава в Битоля дружество „Утеха”. След
разгрома на Илинденско-Преображенското въстание тя организира доброволчески акции за събиране на храна, дрехи и други предмети и през лятото ги
дарява на настанените по манастирите сираци. Отваря и трапезария, в която
дава безплатен обяд на сираци и бедни деца. По нейна инициатива врати отваря Дом за сираци. В него са приети 120 кръгли сирачета. Заради революционната дейност на Ю. Шумлянски семейството е интернирано в Солун.64
Дали има връзка между всички тия сиропиталища, не е известно, дали
не става дума за преплитане на факти и личности – също. Безспорно е, че пред
историците стои на дневен ред изследването на тази проблематика.
Американците също откликват на призивите на мисионерите. Така в
представения доклад от страна на пастор д-р Кларк за големите нужди от помощи в Битоля те изпращат на 11 декември 1903 г. чрез мисионера Бонд 1000
долара за благотворителни цели. Пак заради дейността на Кларк пристига
и парична сума от Арабската мисия в Бахрейн. Дарението за македонските
Куличев, Хр. Заслугите, с. 238; Несторова, Т. Американски мисионери сред
българите 1858 – 1912. София, 1991, с. 91 (Kulichev, Hr. Zaslugite, s. 238; Nestorova,
T. Amerikanski misioneri sred balgarite 1858 – 1912. Sofiya, 1991, s. 91).
62
Значајни личности за Битола. Битоля, 2007, с. 239. – http://nuub.
hopto.org/greenstone3/sites/localsite/collect/col11/index/assoc/HASHfc68.dir/
ZnacajniLicnostiZaBitola.pdf, 3 ян. 2020 г.
63
Turan, Ȍ. American Missionaries and Monastir, р.125.
64
Значајни личности за Битола. Битоля, 2007, с. 267–268 – http://nuub.
hopto.org/greenstone3/sites/localsite/collect/col11/index/assoc/HASHfc68.dir/
ZnacajniLicnostiZaBitola.pdf, 3 ян. 2020 г.
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бежанци е в размер на 100 сребърни франка и е събрано от група християни в
Източна Македония.65
Интересни сведения за живота и дейността на американските мисионери намираме в пътеписите на Фредерик Мур. В периода 1904 – 1906 г. той
пътува из Македония, посещава Битоля, Скопие, Прилеп, Крушево, Крива паланка и по-малки градове.66
В Битоля Мур се сприятелява с мисионерите. Споделя за навика им да
ядат вафли, индийска царевица (царевица за пуканки) и да вечерят с домашни
бисквити. Добрите обноски и интересните разговори принуждават Фр. Мур
да напусне хотелската стая и да поиска подслон в дома на мисионера Бонд.
За да го приемат, те го подлагат на своеобразен тест и му поставят редица
условия – в къщата им да не се пие и пуши, да не ходят за кореспонденцията
в неделя, и Мур да посещава редовна църква. Приел условията, Мур се настанява в дома на семейство Бонд. Отреждат му стая на първия етаж. Стаята
е обзаведена с голямо легло, на пода има застлан красив килим и е снабдена
с порцеланов съд за миене. От прозореца на мисионерската къща се вижда
градина. В близост до къщата е църквата, а на съседна уличка девическото
училище, ръководено от две американки с помощта на няколко българки, завършили образованието си в Самоков.67
Според Фр. Мур броят на членовете на протестантската общност е
по-малко от сто. Всички са българи, с изключение на едно семейство. Поддържаното училище е повече от успешно, с няколко класа и пансион за деца
от други селища. Сред учениците има гърци от Флорина, власи от Крушево,
българи и албанци, всичките християни. Училището е „селективен семинар
за по-добрите класове”. 68 Семейство Цилка с въстаническото бебе, родено в
заточение, живеят в близост до къщата на семейство Бонд. Григор Цилка помага на Бонд в работата, а Катерина Цилка преподава в училището. 69
Цакова, П. Помощната дейност на американските мисионери в България след
Илинденско-Преображенското въстание. – Годишник на департамент „История“ 2.
Нов български университет; http://ebox.nbu.bg/pro/8%20Polina%20Zokova%20+.pdf,
с. 276. (Tsakova, P. Pomoshtnata deynost na amerikanskite misioneri v Balgariya sled
Ilindensko-Preobrazhenskoto vastanie. – Godishnik na departament „Istoriya“ 2. Nov
balgarski universitet.; http://ebox.nbu.bg/pro/8%20Polina%20Zokova%20+.pdf, s. 276).
66
Мур, Фр. Во врвиците на мисионерите. – В: Македониja во делата на странските
патописци 1905 – 1908. Скопje, 2012, с. 61 (Mur, Fr. Vo vrvitsite na misionerite. – V:
Makedonija vo delata na stranskite patopistsi 1905 – 1908. Skopje, 2012, s. 61).
67
Мур, Фр. Во врвиците на мисионерите, 61–62 (Mur, Fr. Vo vrvitsite na
misionerite, 61–62).
68
Мур, Фр. Во врвиците на мисионерите, с. 62 (Mur, Fr. Vo vrvitsite na
misionerite, s. 62).
69
Мур, Фр. Во врвиците на мисионерите, с. 62 (Mur, Fr. Vo vrvitsite na
misionerite, s. 62).
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Престоят на Фр. Мур съвпада с действията на гемиджиите в Солун
и затова в Битоля са взети съответните охранителни мерки. Мур споделя
за срещи с обикновени хора в мисионерския дом. Така българин, със съпругата и двете си малки гладни деца, искат да станат протестанти, само и
само да запазят живота си. За това, че е българин, той е хвърлен в затвора,
магазинът му е разбит и ограбен. Никой не желае да го наеме, защото е
българин, а щом е българин, значи е свързан с бунтовниците в империята.
Мисионерите му дават няколко меджидии с уговорката, че това е обичаен дар, а не подкуп за напускане на православната църква. Нещо повече,
протестантската църква не дава парични средства и награди на тия, които
искат да минат в нейното лоно, и преминаването към нея не означава автоматично, че човекът става американец.70
Често мисионерите попадат в комични ситуации. Така веднъж те получават покана за участие в събор на мисионерите от Европейска Турция в
Самоков. Персоналът на мисията в Битоля преценява, че не е уместно да се
пътува за България по това време, и изпраща отговор, завършващ с поздрав:
„Поздрав в името на Господа”. Три дена след това в дома на мисионерите
пристига турски войник, който иска да разбере дали този Господ е идвал в
Битоля и дали е руснак или австриец. След като мисионерът Бонд му обяснява, че е евреин, турчинът е изненадан, но си тръгва. На другия ден отново се
връща с молба да бъде написано това и за бинбашията. За съжаление, покрай
тези комични сцени телеграмата с отговора на мисионерите така и не тръгва,
както и не са върнати средствата, взети за нейното изпращане.71
През разглеждания период религиозните служби се водят от американските мисионери. Постепенно мисионерите са заменени от българите Георги
Петров и Лука А. Мирчев. 72 Лука А. Мирчев е роден на 22 септември 1868 г.
в Битоля. Завършва Богословския отдел на Самоковското мъжко училище
през 1892 г. От 1892 г. работи като пастор последователно в Меричлери,
Панагюрище, Ямбол, Пазарджик, Солун, Асеновград. Мирчев е пастор в Битоля в периода 3 август 1906 – 4 декември 1916 г. Последните му дни преминават в с. Поповица, където и умира през 1960 г. 73
В навечерието и по време на Балканските войни и Първата световна
война в Битоля остава да живее семейството на Уилям Кларк (пастор). Чак
Мур, Фр. Во врвиците на мисионерите, 61–62 (Mur, Fr. Vo vrvitsite na
misionerite, 61–62).
71
Мур, Фр. Во врвиците на мисионерите, с. 66 (Mur, Fr. Vo vrvitsite na
misionerite, s. 66).
72
Вестители на истината. История на Евангелските църкви в България.
София, 1994, с. 228 (Vestiteli na istinata. Istoriya na Evangelskite tsarkvi v Balgariya.
Sofiya, 1994, s. 228).
73
Вестители, 265–266; Илчев, Ив., Пл. Митев. Докосвания, с. 417, 437
(Vestiteli, 265–266; Ilchev, Iv., Pl. Mitev. Dokosvaniya, s. 417, 437).
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през 1919 г. то се премества в Американското селскостопанско училище в
Солун.74
Военновременната обстановка води до промяна не само на броя на мисионерите, които са в Битоля – те са едва четирима, но и на интензитета на
работата им в станцията и подстанциите75.
Година
Брой дни с обиколки в
района на станцията

1909
108 дена

1910
183

1911
Няма данни

1912
71

В навечерието на Балканските войни Битолската станция има три подстанции – във Воден, Енидже Вардар и Прилеп. За периода 1910 – 1911 г.
дейността в тях върви с различен интензитет. Слаба е работата във Воден,
затова и по-късно там е изпратен Христо Зърнев. Незадоволителна е работата
в Прилеп, затова и подстанцията през пролетта на 1911 г. е закрита. С добри
резултати е подстанцията в Енидже Вардар. Там за периода има нови 18 обращенци, 54 слушатели и още около 43, които посещават черквата.76
ІІ. Американски образователни структури
Важна част от дейността на американските мисионери в Битоля е работата с подрастващите. Затова и те залагат на редица учебни заведения през
разглеждания период. Според „История на Евангелско-Методистката църква
в Република Македония“ през 1878 г. се открива Мисионерската женска гимназия в Битоля. Първата назначена учителка е Марийка Рачева от Сливен,
завършила своето образование в Самоков.77
Тук е мястото да се направят според нас някои важни уточнения. Американските училища наистина водят началото си от 1878 г. В своя зародиш
първоначално училището е смесено, има и детска градина. След изграждането на пансиона училищата се обособяват в Девическо първоначално и Мъжко
първоначално училище.78 По своята организация тези училища съответстват
на взаимните, но броят на учениците е малък. Вероятно разделението става
Генов, Р. Среща и взаимодействие на културите: американското мисионерско
семейство Кларк и българската среда ХІХ – ХХ век. – Годишник на департамента
„История” 2. Нов български университет, с. 168 (Genov, R. Sreshta i vzaimodeystvie
na kulturite: amerikanskoto misionersko semeystvo Klark i balgarskata sreda ХІХ – ХХ
vek. – Godishnik na departamenta „Istoriya” 2. Nov balgarski universitet, s. 168).
75
Turan, O. American Protestant Missionaries, рр. 124–125.
76
Turan, O. American Protestant Missionaries, р. 123.
77
Историjа, с. 20. Според нас началото се свързва и включва периода и на
съществуването на смесено училище. (Istorija, s. 20).
78
Мъжкото училище действа до 1916 г. и се ръководи от Кларк. Те купуват земя
от турските власти в близост до потока Курделес (днес т.нар. Стара болница).
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през 1881 г., когато врати отваря и Американската девическа гимназия, съществувала до 1916 г.79
Първата година училището започва с приходящи ученички. За учебната
1879/1880 г. учителите вече са двама, а ученичките са 34. След това ученичките пристигат от целия район и остават в пансиона на училището, отворил
врати през 1881 г. Броят им варира между 30 и 50. Целта на училището е да
се подготвят учителки за първоначалните евангелски училища, библейски работнички, добри съпруги и майки. Преподаването се извършва на български
език, а в по-горните класове на английски език.80 През учебната 1887/88 г. в
училището има петима учители, 112 ученички и 41 пансионерки. През същата
учебна година четиригодишен курс на обучение завършват първите зрелостници. Дотогава курсът на обучение е три години.81 Увеличаващият се брой
ученички налага на помощ през 1888 г. да пристигне Мери Луис Матюс, завършила колежа в Маунт Холиок. Тя остава повече от тридесет години – първо като помощник-учител, а после и като директор.82 По това време директор
е Хариет Хол.
За Густав Вайганд училищата в Битоля освен национална, водят и религиозна пропаганда, и това е съвсем естествено. Самите мисионери не отричат,
че главната им цел е прозелитизмът, а не толкова даване на светски знания.
Американската мисия в града се помещава в хубава сграда. В нея албански и
български девойки се възпитават в протестантската вяра, учат се да работят и
да водят домакинство.83 В края на първото десетилетие на ХХ в. половината
от пансионерките са от Солунско, от Битолско, от Скопие и едно момиче е от
България. Данните сочат, че през учебната 1911/1912 г. в училището се учат
58 момичета, от които 51 българки, 3 албанки, 2 еврейки, 1 гъркиня и 1 американка. От завършващите 40 девойки 33 са българки, 2 албанки, 2 румънки,
2 сръбкини и 1 гъркиня. Много от завършилите гимназията започват работа
като учителки в неделните училища: сръбските възпитанички работят в мисионерското училище в Прищина; албанските пък стартират първото училище
за момичета в Албания. Така общо 38 от зрелостничките преподават в амери-

Лажовски, Ат. Римокатоличката и протестантската пропаганда, с. 239
(Lazhovski, At. Rimokatolichkata i protestantskata propaganda, s. 239).
80
Илчев, Ив., Пл. Митев. Докосвания, с. 421 (Ilchev, Iv., Pl. Mitev. Dokosvaniya,
s. 421).
Радев,
С. Лица и събития от моето време. Т. 1. София, 2014, с. 128. (Radev, S.
Litsa i sabitiya ot moeto vreme. T. 1. Sofiya, 2014, s. 128).
81
Turan, Ȍ. American Missionaries and Monastir, р.125.
82
Илчев, Ив., Пл. Митев. Докосвания, с. 421; Зорница, бр. 25, 2 юни 1885;
Кожухаров, Б. Първата евангелска църква, с. 23 (Ilchev, Iv., Pl. Mitev. Dokosvaniya,
s. 421; Zornitsa, br. 25, 2 yuni 1885; Kozhuharov, B. Parvata evangelska tsarkva, s. 23).
83
Македониja во делата на странските патописци 1889 – 1898. Скопje, 2002,
с. 32 (Makedonija vo delata na stranskite patopistsi 1889 – 1898. Skopje, 2002, s. 32).
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кански мисионерски училища или работят в подстанциите на мисията. 84 Това
е своеобразен атестат за работата на мисионерите в станция Битоля.
В Държавния архив на Република Македония в Скопие се съхранява покана към населението да запишат децата си в Американското училище в Битоля.85 Тя е ценен извор за гимназията през разглеждания период. Главна цел на
училището е да подготви девойките за учителската професия или за дейности,
свързани с развитието и издигането на жената. Всички момичета формират едно
семейство и всички участват в домакинските задължения. Курсът на обучение е
четири години. За неподготвените да започнат обучение в първи клас има подготвителни отделения. Завършилите успешно курса получават дипломи.
Учебната година започва в първата сряда на септември по нов стил и
приключва през последната сряда на юни. По време на лятната ваканция ученичките не могат да останат в училището. За да постъпи в училището, девойката задължително трябва да е навършила девет и половина години. Тя
трябва да притежава топло облекло, хавлии и завивки. Желателно е да има
също връхни зимни дрехи и обувки.
В подготвителните отделения се изучават библейски уроци, прочит,
сричане, английски език, числителница, граматика и описание.
Учебен план за периода І – ІV клас
Първи клас
Тълкуванието на
Евангелието от Матея
Английски език
Числителница
Землеописание
Българска граматика
Част І

Втори клас
Християнско
учение
Английска
граматика
Висша
числителница
Землеописание
(свършва)
Българска
граматика Част ІІ

Трети клас
Библейски уроци
на английски език
Алгебра

Четвърти клас
Библейски уроци
на английски език
Всеобща история

Физиология

Геометрия

Зоология

Ботаника

Българска
граматика Част ІІІ

Физика
Риторика

През целия курс на обучение се преподават също краснопис, съчинение, рисуване, пеене, гимнастика и ръкоделие (шев). Прави впечатление, че
американските мисионери в учебния план залагат на съчетаването на светски
знания с религиозно обучение.86
Turan, Ȍ. American Missionaries and Monastir, р. 126.
ДАРМ, ф. 1104 – Руско консулство в Солун (1871 – 1913). Копие от АВПР
Москва. 1 арх. кутия, а. е. 124, л. 794–795, ксерокс, дата 31.12.1896 г. (DARM, f. 1104 –
Rusko konsulstvo v Solun (1871 – 1913). Kopie ot AVPR Moskva. 1 arh. kutiya, a. e. 124,
l. 794–795, kseroks, data 31.12.1896 g.).
86
Илчев, Ив., Пл. Митев. Докосвания, с. 76 (Ilchev, Iv., Pl. Mitev. Dokosvaniya, s. 76).
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Престоят в гимназията има финансов измерител и той е осем турски
лири на година. Има възможност бедни ученички да се приемат с по-ниска
такса. Половината от таксата се предплаща при постъпване в училището, а
другата част се внася по нова година. Ученичките са задължени сами да набавят учебниците и учебната литература. Има възможност помагалата да бъдат
закупени и в училище. 87
Както бе посочено, в началото няма приходящи или външни девойки.
Постепенно обаче се налага да бъде открит пансион. Така през 1881 г. в Битоля врати отваря американски девически интернат.
В началото на ХХ век в Битоля има 10 училища, сред които запазено
място има Американската мисионерска гимназия. Освен нея продължава да
действа и мъжкото училище. Двете училища водят богат извънкласен живот.
Поддържат музикална китка, хор и театрална трупа.88
Директори на гимназията са М. Джени, Хариет Л. Кол и Мери Луис
Матюс.89 Хариет Кол остава в гимназията четвърт век като учителка и директорка. Тя постъпва в училището през 1881 г. и с упоритост и желание издига
нивото на училището. Уважавана и ценена от местното население и от турските власти. Завръща се в Америка и умира на 70 години в Оберлин, Охайо.90
Въпреки авторитета и успехите през годините, факт е, че подготовката
в американските училища започва да изостава. За това свидетелстват както
учителите в тях, така и мисионерите. Нещо повече, в архива на пастор Пане
Темков се натъкнах на ръкописен документ, свързан с неговата втора съпруга Катерина и учителката в Битолската гимназия Пенка Сечанова. Всъщност
Катерина Илиева, родом от Радовиш, учи в гимназията, след като вече е работила като учителка в първоначалното училище при Евангелската църква в с.
Муртино, Струмишко, в периода 1901 – 1902 г. След завършването на Битолската гимназия я виждаме отново учителка в Муртино (1904 – 1905) и Долни
Тодорак, Кукушко, в периода 1905 – 1908.
От времето, в което П. Сечанова преподава в Битоля, е запазен ръкопис
със заглавие „Кратки бележки за реда на преподаване в слято училище”. В
своята практика П. Сечанова има възможност да оцени ролята на преподаването в слети класове. Откриването на училища в малките населени места,
ДАРМ, ф. 1104, 1 а.к., а.е. 124, л. 794–795 (DARM, f. 1104, 1 a.k., a.e. 124, l.
794–795).
88
Запомнящо е представянето на театрална пиеска на 23 декември 1923 г. пред
многобройна публика, което е отразено и на страниците на периодичния печат. –
Стерjobски, Ал. Битола кариjатиди на театарот. Битола, 2004, 96, 100; Битольски
вестник, бр. 3, 2 jанл 1923 (Sterjobski, Al. Bitola karijatidi na teatarot. Bitola, 2004, 96,
100; Bitolyski vestnik, br. 3, 2 janl 1923).
89
Илчев, Ив., Пл. Митев. Докосвания, с. 421 (Ilchev, Iv., Pl. Mitev. Dokosvaniya,
s. 421).
90
Кожухаров, Б. Първата евангелска църква, с. 23 (Kozhuharov, B. Parvata
evangelska tsarkva, s. 23).
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било то към протестантските църкви или към общината, е безспорен успех за
населението, защото дава възможност децата да придобият първоначална грамотност и образованост. И така обаче от изключителна важност е зависимостта „успехи – предварителна подготовка на учителя”.91 При събрани класове,
както е по-точно да се наричат, урокът отново е основна форма на организация. Тук обаче всеки урок представлява два-три урока, съединени в едно цяло.
Те се провеждат в една учебна стая, под ръководството на един учител, но
всеки клас има своя учебен план, учебна програма по отделните дисциплини
и се съобразява с годишното разпределение. Заради това учителят е длъжен
и принуден да се пренастрои за работа ту с единия клас, ту с другия клас, без
да изпуска от вниманието си целите на урока за всеки клас. Това, безспорно,
може да се постигне чрез ясни, предварително формулирани правила и процедури, които той предявява към учениците си последователно и изисква те да
се придържат към тях постоянно. Това важи както за образователния дискурс,
така и за възпитателния елемент.
Място в бележките на П. Сечанова намира и личността на педагога.
Към нея/него тя предявява изисквания – учителката трябва да бъде, добра,
усмихната, блага, но и строга. Така откритият ръкопис на Пенка Сечанова,
озаглавен „ Кратки бележки за реда на преподаване в слято училище” е нейният принос по отношение подготовката на девойки в Американската девическа гимназия в Битоля.92 Тя е доказателство за новаторския дух на педагога
Сечанова, но и за това, че в началото на ХХ век образователната парадигма
в посочената гимназия изостава в сравнителен план от девическите гимназии на територията на Княжество България. На следващо място, с посочената методика за преподаване Сечанова се явява новатор предвид тенденцията
от последната четвърт на ХІХ в. американските мисионери да се оттеглят от
учебното дело и да го поверяват изцяло на своите местни последователи. Така
ученичките ѝ са подготвени да сеят знания и да възпитават подрастващите
поколения.
Изучаваните предмети и направената характеристика на учебния процес в американското училище разкриват факта, че Пенка Сечанова и Катерина
Илиева се срещат в Битолската протестантска гимназия. Причината П. Сечанова да напише своята методика и да я предостави на любимата си ученичка
Катерина Илиева е проявеният интерес и вероятно изказаната нужда младите
учители да имат в своя помощ подобна педагогическа литература. Видно от
учебния план на Битолската американска гимназия, липсват дисциплини, коиКоцев, Ал. Работата ми със слетите класове. София, 1958, с. 8 (Kotsev, Al.
Rabotata mi sas sletite klasove. Sofiya, 1958, s. 8).
92
Ангелова, Р. Проф. Иван Шишманов за подобряване педагогическата
подготовка на бъдещите учители. – Педагогика, 2005, кн. 9, 72–81 (Angelova, R. Prof.
Ivan Shishmanov za podobryavane pedagogicheskata podgotovka na badeshtite uchiteli. –
Pedagogika, 2005, kn. 9, 72–81).
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то да дават специфична методическа подготовка на завършващите американската девическа гимназия, при условие, че те се готвят да заемат учителски
места в първоначалните и неделни училища към протестантските черкви в
района на Македония и Княжество България. Факт е, че по същото време в
педагогическите училища на територията на Княжество България има дисциплини като хоспитиране и ученичките изучават значителен брой дисциплини
от педагогическия блок.
Брой учители, ученици и пансионери в Американската девическа гимназия
в Битоля през периода 1909 – 1916 г.93
Учебна година
1909-1910
1910-1911
1911-1912
1912-1913
1913-1914
1914-1915
1915-1916

Учители
7
7
7
7
10
10
7

Пансионери
29
28
25
25
13
27
17

Дневни ученици
18
20
33
30
102
77
90

Общо
47
48
58
55
115
104
107

Данните от таблицата сочат, че през военните години94 намалява броят
на учениците от по-далечни градове, които остават в пансиона. Закриването
обаче на българското и гръцкото училище в града допринася за увеличаването
на броя на учащите се, тъй като учениците от закритите училища се записват
в Девическата гимназия. Тук учат и всички, които имат желание да продължат
образованието си в САЩ. Алтернативата в Битоля за получаване на знания са
сръбското, еврейското и румънското училище.95
Въпреки разнородната дейност, осъществявана от американските мисионери и техните съпруги, Девическата гимназия се оказва най-важната институция на протестантството в Битоля. В нея завършват момичета от различни
краища, но всички получават модерно и високо образование, даващо им възможност пълноценно да се реализират като учителки, библейски работнички,
домакини.

Данните са по: Turan, Ȍ. American Missionaries and Monastir, р.126.
В периода ноември 1912 – ноември 1915 г. Битоля е сръбски град; ноември
1915 – ноември 1916 г. е под българска окупация; ноември 1916 до ноември 1918 г.
под френско-сръбска окупация, и след войната е в пределите на Кралство на сърби,
хървати и словенци.
95
Turan, Ȍ. American Missionaries and Monastir, р. 126. Таблицата също.
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ІІІ. Влияние на мисионерите от станцията в Битоля
и вестник „Зорница“
За налагането на протестантството в района значителен принос има
и вестник „Зорница”. Американският мисионер Хаскел споделя: „Когато аз
се преселих в Македония, мнозина българи там не познаваха друг вестник,
освен „Зорница”, и даже мислеха, че думата „зорница” значи „вестник”, та
понякога ме питаха: „Що пишат американските зорници?”. Народът имаше
пълно доверие, че новините в „Зорница” са верни. Често чувах по-интелигентни хора да казват: „Другите вестници така и така пишат, но когато дойде
„Зорница”, ще знаем истината.”96
Значението на седмичния вестник не се отрича от никого. Тъкмо обратното, дори пътешествениците, посетили Османската империя, свидетелстват, че самите православни свещеници разпространяват вестника. 97 През
разглеждания период сред настоятели на вестника са американските мисионери в гр. Битоля Л. Бонд и Берд. А че вестникът се чете, е факт. Редовно на
страниците му се публикуват загадки, както и читателите, вярно отговорили
на тях. Така от Битоля Коце Кимов отговаря вярно на загадките през 1892 г.
На значението на в. „Зорница” за светоусещането на отделния човек място
отделя в своите ранни спомени Симеон Радев. Дълъг пасаж, но сам по себе
си даващ представа за ролята на протестантските мисионери и в. „Зорница”
през последната четвърт на ХІХ в.: „Баща ми беше редовен абонат на вестник „Зорница”, основан в Цариград от Библейското общество в 1875 г. Тоя
вестник, отлично списван, съдържаше освен политически новини, и статии
по наука, философия, медицина, стопанство и прочее. Баща ми поглъщаше
всичко. Може да се каже, че това бе неговата гимназия и неговият университет. „Зорница”, протестантски орган, посвещаваше голям дял от колоните си
на религиозна пропаганда. Баща ми и това четеше редовно…
В Ресен идеха понякога от Битоля, дето им беше центърът, протестантски проповедници. Те редовно посещаваха баща ми в дюкяна му. Там ставаха горещи препирни, на които се събираха и приятели от съседните дюкяни.
Баща ми бранеше с всичкото си красноречие това, което протестантските проповедници оборваха: празниците на светците, постите, култа към св. Богородица, църковната йерархия. Еднъж, след като си разменили всички доводи,
той задал най-сетне на проповедника следните два въпроса: „Ако върша добри дела и си остана в православието, мога ли да се спася?”. „Можете” – отговорил малко смутено проповедникът. „Ами ако стана протестантин и върша
лоши дела, ще мога ли да се спася?” „Не” – бил решителният отговор. „Тогава
– заключил баща ми – защо да си меня църквата?” Проповедникът съвсем се
объркал от тази логика. Тоя ден победата била явно на страната на баща ми.
Цит. по: Куличев, Хр. Заслугите, с. 799 (Kulichev, Hr. Zaslugite, s. 799).
Несторова, Т. Американски мисионери, 86–87 (Nestorova, T. Amerikanski
misioneri, 86–87).
96
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Препирайки се тъй често с протестантските проповедници, не бе ли претърпял някакво влияние от тях?“98
Както сам риторично си отговаря Симеон Радев, така и аз ще продължа
с неговите мисли. След преначертаването на историческата карта на Балканите през 1878 г. в. „Зорница” се оказва единственият български вестник в
Османската империя. При това осведомеността му по отношение на вътрешната и външната политика и по положението в Македония е най-пълна и положителна. Изключително важни са статистическите сведения, които се публикуват на страниците на изданието, защото те са почерпени от извора – чрез
протестантските мисионери в тези земи. Последните наред с прозелитичните
си цели не изпускат из вниманието си църковно-националните стремежи на
българското население. Редакционният екип на вестника поради американския си състав представлява според патриарх Кирил сериозна гаранция за
„политическа безбедност на дописниците”.99 Така през разглеждания период в. „Зорница” изиграва обективно благоприятна роля за българския въпрос.
Уредените училища, моралната подкрепа за българите в Македония спомагат
за поддържане на народностното чувство и растежа на обществото, както и
за запознаване на световната общественост с национално-освободителните
бомби на българите в европейските провинции на Османската империя.
Битоля и протестантството след 1912 г. не е предмет на нашето изследване, още повече, че военният период е анализиран в сериозно проучване на
Юмер Туран. Битоля за кратък период е под сръбско и българско управление,
безспирна въртележка от управници, езици, държави. Градът, макар и мултиетнически и мултиезиков, не може човешки да се справи пред предизвикателствата на времето и балканските проблеми. Американският мисионер Джени
сочи, че за да си успешен в този регион, трябва да знаеш добре български,
гръцки, сръбски, влашки, албански и турски, което е сериозен проблем. Често
в едно изречение се използват думи от три до седем езика. А местните трудно
могат да посочат откъде са и каква народност са.100
Независимо и въпреки предизвикателствата, мисионерската станция в
Битоля успява да положи началото на протестантството и да го наложи дълготрайно както в Западна Македония, така и Албания. Съсредоточаването на
значителен брой мисионери спомага да се изгради сериозно число привърженици. Изградените образователни структури – девическо и мъжко първоначално училище, подготвително училище, девическа гимназия, са несъмнен принос за навлизането на модерното образование. В дадената ситуация
Радев, С. Лица и събития, с. 90 (Radev, S. Litsa i sabitiya, s. 90).
Ангелова, Р. Патриарх Кирил за протестантството и „Зорница” (1953 –
1971). – В: Класически и модерни измерения на религиозното откровение. София,
2009, с. 206 (Angelova, R. Patriarh Kiril za protestantstvoto i „Zornitsa” (1953 – 1971). –
V: Klasicheski i moderni izmereniya na religioznoto otkrovenie. Sofiya, 2009, s. 206).
100
Turan, Ȍ. American Missionaries and Monastir, р. 128.
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протестантството и американските училища се отъждествяват с усвояване на
по-висока образованост, различни светски знания, възможност за обучение в
чужбина.
Според Джеймс Кларк „цел номер едно на училището е да води учениците при Христос и да се погрижи за израстването им в благодатта. Цел
номер две е да ги направи независими дейци, разсъдителни, уверени в силите си мъже. Те трябва да се научат да мислят сами.”101 Дори и така мисията
в Битоля е повече от успешна. Благодарение на нейната работа в града има
протестантска книжарница, печатница, няколко образователни институции.
Нейни последователи и възпитаници са сред учителите в неделните училища
като Катерина Темкова, работят в мисионерските станции, в други образователни структури; личности като Лука Мирчев стават пастори и служат в
редица църкви на територията на България, Параскеви Кирязи участва в унификацията на албанската азбука, Севасти Кирязи открива първото девическо
светско училище в албанските земи, Герасим Кирязи ще положи темела на
Албанската протестантска църква, Григор Цилка ще проповядва в албанските земи, а съпругата му Катерина ще учителства в неделните училища към
църквите там. В протестантската печатница на Христо Кирязи ще се отпечата
единственият брой на списанието „Битоля”, дело на военните кореспонденти
Ненчо Илиев и Иван Радославов в полза на Битолския клон на Дружество
„Червен кръст”.102 И още много мъже и жени от Битоля и Македония ще научават новините от „зорницата”. Така протестантската пропаганда в Битоля
от средата на ХІХ век до първото десетилетие на ХХ век носи и осъществява
промяната. В хората, в образованието, в модерността, в напредъка.

Цит по Петров, М. Образователните институции на протестантската общност
в България в контекста на модерната епоха. – В: Класически и модерни измерения на
религиозното откровение. София, 2009, с. 215 (Petrov, M. Obrazovatelnite institutsii na
protestantskata obshtnost v Balgariya v konteksta na modernata epoha. – V: Klasicheski i
moderni izmereniya na religioznoto otkrovenie. Sofiya, 2009, s. 215).
102
Единичният лист излиза на 6 януари 1916 г. и е свързан със завземането на
Битоля от българските войски. – Български периодичен печат 1844 – 1944. Анотиран
библиографски указател. Том ІІІ. София, 1969, с. 65 (Balgarski periodichen pechat
1844 – 1944. Anotiran bibliografski ukazatel. Tom ІІІ. Sofiya, 1969, s. 65).
101
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СИЛИСТРЕНСКИТЕ ЖЕНИ
В ПОЛИТИКАТА НА БКП
(1944 – 1958)
Наталия Минчева
THE WOMEN FROM THE TOWN OF SILISTRA
IN THE POLICY OF THE BCP
(1944 – 1958)
Nataliya Mincheva
Following the instructions of the Central Committee of the Bulgarian Communist
Party for promoting and expanding the social base of the Communist Party in the committees of the Homeland Front was the inclusion of the Bulgarian People’s Women’s Union.
Thus, it was expected that a large part of the Bulgarian society would be attracted via
their membership in devotion to the Bulgarian Communist Party and the establishment of
socialism in our country. Just after September 9, 1944, a women’s commission was formed
in Silistra at the Committee of the Homeland Front, which later attracted the coalition
partners of the Bulgarian Workers Party. On April 4th, 1945, the first district conference of
the Bulgarian People’s Women’s Union was held in Silistra.
Despite the efforts of the District Committee of the BCP to attract women from the
cities and villages from 1948 to 1958, they continued to be out of its control and thus were
not included in the public and political life. This required the use of “the possibilities of
the collective forms” to integrate them into the policy of the Central Committee of the
Bulgarian Communist Party (International Women’s Day – March 8, celebrating anniversaries of popular communist female leaders, gatherings, etc.). The recruitment of women as
members of the Communist Party was also unsuccessful. The difficulties of the BCP District
Committee were even greater in its attempts to attract women from the Muslim community.
Until the end of 1958, the BCP’s District Committee failed to attract women from
the cities and villages to work actively to promote the communist ideology in society. This
continued to be performed by the Police –People’s Militia and the State Security.

Важен механизъм за упражняване на контрол върху т.нар. социалистическо общество са масовите професионални и политически съюзи, организации и дружества. Следвайки указанията на ЦК на БКП за масовизиране и разширяване на социалната база на компартията в комитетите на Отечествения
фронт, се включва и Българският народен женски съюз (БНЖС). Всички масови организации, в т.ч. и БНЖС, имат представители в Околийския комитет
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на ОФ. Очаква се, че по този начин те ще съумеят да ангажират членската си
маса, а с това и цялото общество за изпълнението на двегодишния народостопански план.
В Силистра непосредствено след 9 септември 1944 г. се създава женска
комисия с председател д-р Теодора Стоева (член на БРП /к/). По-късно в нея
влизат представители и на останалите коалиционни политически партньори –
БЗНС, „Звено“ и БРСДП1. На 4 април 1945 г. в Силистра се провежда първата
околийска конференция на БНЖС, на която присъстват представители на 17
дружества от селата: Айдемир, Бабук, Казимир, Попина, Петрово, Ситово,
Проф. Милетич, Сребърна, Смилец, Полк. Ламбриново, Войново, Алфатар,
Ген. Лазарово, Светослав, Богорово, Нова Попина. Избрано е управително
тяло и Проверителен съвет на Околийския комитет на БНЖС в състав: Мария
Бучкова (сестра на Димитър Дончев – Доктора, бел.а.) – председател, Юлия
Христова (съпруга на полк. Христов – началник на гарнизона) – подпредседател, Гинка Неделчева – секретар, Цветана Бобчева – касиер, и съветнички:
Елена Сарафова, Йовка Христова, Марийка Желязкова (Айдемир), Йорданка
Иванова (Бабук). В последната т. 9 от резолюцията на конференцията е взето
решение: „[…] всички жени да се организират в женски дружества при БНЖС
за провеждане и изпълнение на програмата на ОФ“2.
Новата ОФ власт поставя на преден план въпроса за пълното равноправие на жените, „освобождаването“ им от старите порядки, издигането им на
„отговорна“ работа. По този начин властта иска те да се включат в активното
строителство на социализма у нас. Първата стъпка в тази насока е приетата
Наредба-закон за изравняване правата на лицата от двата пола (публ. на 16
октомври 1944 г.), институционализирана с влизането в сила на т.нар. Димитровска конституция (4 декември 1947 г.). Директивата на Г. Димитров, че
„жените са огромна сила, която трябва да бъде използвана“3, дава тласък на
комунистите по места за повсеместно организиране на дружества и използването им като избирателен ресурс в борбата за пълно овладяване на властта в годините до 1947-ма. За разлика отпреди 9 септември, когато женското
движение е съсредоточено в градовете, сега в повечето села за първи път се
създават дружества. Малко по-късно жените са привлечени и като евтина работна ръка при колективизацията и при създаването на ТКЗС. Въпреки че са
провъзгласени за „равноправни“, властта счита, че те са недостатъчно културно и политически образовани. За целта властовите структури полагат поСимеонова, Н. Пресеченият път на свободата. Силистра 1940 – 1947.
Силистра, 2018, с. 242 (Simeonova, N. Presecheniyat pat na svobodata. Silistra 1940 –
1947. Silistra, 2018, s. 242); Свободна Добруджа, Силистра, I, № 1, 18 септември
1944 г. (Svobodna Dobrudzha, Silistra, I, № 1, 18 septemvri 1944 g.); ИМ – Силистра,
ННИ, инв. № 355 (IM – Silistra, NNI, inv. № 355).
2
Свободна Добруджа, II, № 21, 12 април 1945 г. (Svobodna Dobrudzha, Silistra,
II, № 21, 12 april 1944 g.).
3
Отразена в програмната декларация на ОФ правителство, 28 ноември 1946.
1
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стоянни грижи за тяхното „издигане“ и „просвещаване“. От декември 1948 г.
БКП полага много усилия за „повдигане“ нивото на жените4. Изпълнението
на тази задача е възложено на Българския народен женски съюз (БНЖС), заел
мястото на стария Български женски съюз (БЖС), който трябва да работи под
ръководството на ОФ „за тяхното просвещаване, политическо възпитание и
издигане културното им ниво“5.
Първостепенната цел на новоучредения Околийски комитет е масовизирането на организацията. Започва „усилена борба за записване на „членки“
в БНЖС6. Най-напред са привлечени „другарките“ на партийните членове,
ако не членуват в комунистическата организация. Предвижда се след време
те да станат членове на партията7. За активизиране дейността на женските
дружества Околийският комитет на БРП /к/ препоръчва да се назначи жена
инструктор, която да отговаря за нея. Околийският комитет на ОФ отказва,
мотивирайки се, че трябва да се „поддържа щата“8.
Усилията на Околийския комитет на БКП да приобщи в структурите на
ОФ жените от мюсюлманската общност през периода 1948 – 1958 г. имат слаб
и несигурен успех. Например през 1952 г. има само две секции – в Силистра
и в с. Голебина (Йорданово)9. Жените мюсюлманки привидно откликват под
натиска за „приобщаване“, включвайки се най-вече в масовите мероприятия
на ОФ, без обаче реално да настъпи някаква промяна в поведението им.
В първите месеци на своя организационен живот жените събират помощи за бойците от 31. полк на фронта и помощи за деца сираци. Включват
се активно в подписката за Заема на свободата. Участват в (безплатни) трудови дни. Кварталните дружества в града развиват т.нар. културно-просветна и
политическа дейност чрез организиране на събрания, седянки и вечеринки.
Провеждат се и курсове за ограмотяване. Просветната работа се изпълнява
с изнасянето на беседи. Преобладават темите, които тогава са с общественополитическо значение: „Живота и морала в бригадите“, „Национализиране
на частните минни предприятия“, „Декларация на Националния комитет на
ОФ“, „Разглеждане програмата на Единната организация“, „Разглеждане на
Муратова, Н. Женските дружества през втората половина на 40-те години –
една мъжка инициатива за женско равноправие. – В: Пол и преход 1938 – 1958 г.
София, 2011, с. 222–234 (Muratova, N. Zhenskite druzhestva prez vtorata polovina na
40-te godini – edna mazhka initsiativa za zhensko ravnopravie. – B: Pol I prehod 1938 –
1958 g. Sofiya, 2011, s. 222–234).
5
Димитров, Г. За ролята и задачите на жените в Народна република България,
28 ноември 1946 г. – Библиотека на БНЖС. София, 1948 (Dimitrov, G. Za rolyata i
zadachite na zhenite v Narodna republika Balgariya, 28 noemvri 1946 g. – Biblioteka na
BNZHS. Sofiya, 1948).
6
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 9, л. 12.
7
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 23, л. 2.
8
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 23, л. 2.
9
ЦДА, ф. 1 Б, оп. 6, а.е. 34, л. 1, л. 6–8.
4

168

Наталия Минчева

конституцията“, „Целите и задачите на женските дружества“ и др. Жените
са запознати и с доклади за „Жената в Съветския съюз“, „Червената армия“,
„Демократична Югославия, Румъния и Албания“ и др. Декларирано е, че с
тези доклади жените работят за своята просвета и за укрепване на социалистическото им съзнание10.
По нареждане на партийното ръководство жените от кварталните дружества в града се включват в акции за подпомагане на нуждаещи се от съседни балкански държави. През 1945 г. те събират помощи за „братските югославянски деца“11. В началото на 1948 г. кварталното дружество „Баба Параскева“ „[…] състрадавайки на непоносимия живот на демократичния гръцки
народ с чувството на майки и сестри, взеха решение да отделят от касата на
дружеството 3000 лв. в помощ на героичния демократичен гръцки народ (т.е.
в подкрепа на гръцките комунисти партизани), потиснат и тормозен от великобританския шовинизъм“. Жените от кварталното дружество „Лиляна Димитрова“ организират 6 вечеринки, от които една е в полза на гръцките бежанци.
Женските дружества в Силистра обявяват, че ще „подкрепят морално и
материално“ не само „боркините от демократична Гърция“, но и в Испания,
Китай и „всички други борящи се за своята свобода“12. Все с идеологически
привкус в контекста на започналата т.нар. Студена война е участието на 850
силистренски жени в подписката под Обръщението на Световния съвет за защита на мира, в „акцията за събиране на подаръци за героичния корейски
народ“ (1951), а няколко години по-късно – и при събирането на „помощи“ за
унгарския народ (1956)13.
От началото на 50-те години основните задачи на БКП по отношение на
жените са: 1) завербуването им за кандидат-членове на БКП, 2) правилното
им комунистическо възпитание, и 3) издигането им на „отговорна“ работа.
В самия край на 1950 г. БНЖС преустановява дейността си като самостоятелна организация. Работата сред жените се поема изцяло от Отечествения
фронт14. Наредено е да се извърши преливане на женските дружества към ма8 март. Лист за Международния ден на жената. Редакционен комитет:
Ружа Свакерова, Дора Банкова, Ганка Пашева. Издава градското женско дружество
– Силистра, март 1948 (8 mart. List za Mezhdunarodniya den na zhenata. Redaktsionen
komitet: Ruzha Svakerova, Dora Bankova, Ganka Pasheva. Izdava gradskoto zhensko
druzhestvo – Silistra, mart 1948).
11
Свободна Добруджа, II, № 21, 12 април 1945 г.; Там, № 18, 17 март 1945 г.
(Svobodna Dobrudzha, Silistra, II, № 21, 12 april 1944 g.).
12
8 март. Лист за международния ден на жената. Редакционен комитет: Р.
Свакерова, Д. Банкова, Г. Пашева. Издава градското женско дружество – Силистра, март
1948 г. (8 mart. List za Mezhdunarodniya den na zhenata. Redaktsionen komitet: R. Svakerova,
D. Bankova, G. Pasheva. Izdava gradskoto zhensko druzhestvo – Silistra, mart 1948 g.).
13
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 174, л. 50.
14
Политическа история на съвременна България. Сборник документи. Т. III
(1953–1956). Съст. Л. Огнянов. „Архивите говорят“, T. 69. София, ДА „Архиви“, 2018, с.
10
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совата политическа организация, като от всяко дружество се създава и женкомисия при ОФ15. Следвайки инструкциите, всички женски дружества в околията се сливат с местните ОФ организации. Като отделна секция при ОФ – Силистра остава да съществува турското женско дружество. Архивите и имуществата на дружествата са предадени на съответната отечественофронтовска
организация, а паричните суми от касите им са преведени на Националния
съвет на ОФ. За завеждащ женкомисията при ГК на ОФ – Силистра отначало
е назначена Радка Калушева, която след бързо подадена оставка е заменена от
Дора П. Колева. Новият орган не заработва ефективно: не води организационен живот и предвидените по плана сбирки не се провеждат. Това довежда „да
се почувстват разпуснати жените след преминаването им в ОФ“16.
В изпълнение на решенията на ЦК на БКП от 23 април 1951 г. е създаден женотдел при Околийския комитет на БКП с председател Мария Бучкова17. Една от първите му задачи е да бъде „набелязан актив“ от 40 жени,
който да се ползва „за раздвижване работата“ сред жените в околията. Целта
на женотдела е да създаде актив във всяко село „от партийни и безпартийни
жени“. Съгласно Инструкцията на ЦК на БКП са определени отговорнички за
работата с жените при партийните бюра. Всяка от градските активистки има
зачислено определено село в околията, за което да отговаря. Задачата им е периодично да излизат в селата „за снемане решенията на ОК и изнасяне на просветни събрания“ сред дружествата. Сказките са за речта на Вълко Червенков
пред първенците на ТКЗС в София; за плана за преобразяването на Добруджа;
за ролята на жените в организационното и политическото укрепване на ТКЗС,
и др. През зимния сезон в просветната работа са ангажирани учителките, които имат за задача да изнасят на седянки всички тезиси и доклади, изпратени от
околийския център. Като пример за „добра работа“ сред жените се посочват
селата Гарван, Айдемир, Полковник Ламбриново, Ситово, Генерал Попово,
Сребърна, Йорданово, Светослав и др. „Най-трудно“ работят дружествата в
селата Татарица, Брестак, Станчево (Калипетрово), Стрелково. В тези села
се забелязва дейност, само когато са посетени от представител на околийския
център. В същото време „повечето от другарките“ активистки на женотдела
отказват „да излизат“ в селата, поради ангажираността им от Градския комитет на БКП в отдел „Пропаганда и агитация“ (Вяра Минчева, Люба Аврамова,
652 (Politicheska istoriya na savremenna Balgariya. Sbornik dokumenti. T. III (1953–1956).
Sast. L. Ognyanov. „Arhivite govoryat“, T. 69. Sofiya, DA „Arhivi“, 2018, s. 652).
15
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 58, л. 168; а.е. 106, л. 94.
16
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 174, л. 50.
17
Пленумът на ЦК на БКП от 23 април 1951 г. решава да се създадат женотдели
към ЦК и местните партийни комитети. На 12 юни 1951 г. излиза инструкция на ЦК
на БКП за задачите и устройството на женотделите при ЦК и местните партийни
комитети. За завеждащ женотдела при БКП за работа сред жените в Силистренска
околия е назначена Мария Бучкова. ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 58, л. 168; а.е.
106, л. 94.
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Зорка Демирова, Янка Хитева и др.)18. Чести са случаите, когато поради ангажименти в семейството активистките отказват посещения в селата19.
Във връзка с провеждането на изборите за народни съвети на 14 декември 1952 г. женотделът при Околийския комитет на БКП активизира своята
дейност. Проведени са 1423 седянки, както и 118 събрания, на които са изнесени беседите „Димитровската конституция и правата на жените“ и „Значението на народните съвети на депутатите на трудещите се“. Изпратени са телеграми до Световния конгрес на мира във Виена от селата Звездел, Милетич,
Драгалина и гр. Силистра. В районните и секционните комисии са включени
399 жени. Избрани са 90 жени за „депутатки“ (съветници) на народните съвети, от които 4 окръжни, 9 околийски и 77 местни20.
Силистренската околийска организация на БКП сериозно изостава с
вербуването на жени за членове. През 1950 г. в околийската партийна организация има едва 15 жени кандидат-партийни членове, 16 – избрани в партийните бюра, и 5 – издигнати за партийни секретари. За малкия брой жени в
партийните редици са упреквани партийните секретари по места, които „имат
неправилно отношение“, свързано с „недооценяване на техните сили и възможности“. Партийните организации в големите села като Проф. Иширково,
Ситово и Алфатар нямат дори и една жена, приета за кандидат-партиен член21.
Околийският комитет на БКП реагира остро на ситуацията. След силен
агитационен натиск и многобройни събрания, на които мъжете партийци са
задължавани да записват за членове съпругите си и дъщерите си, броят на
жените в БКП нараства. През 1951 г. кандидат-партийни членове са 52 жени,
в партийните бюра са избрани 81, а за партийни секретари са издигнати 922.
През първите пет месеца на 1952 г. са утвърдени 96 жени за кандидат-членове
на БКП, които по социално положение се разпределят така: работнички – 29,
бедни селянки – 53, средни селянки – 3, домакини – 51. Според Иван Миленков, тогава секретар в Околийския комитет на БКП, за да се повишат тези
резултати, „[…] трябва да се насочим не към жени домакини, а към производството, за тяхното издигане. Да се насочим и към бедните другарки“ 23.
Голямата цел на Околийския комитет на БКП да привлече селските жени в местните партийни организации, протича изключително бавно и
мъчително. Все още е пресен споменът от бунта на жените по време на насилствената масовизация на ТКЗС през пролетта на 1951 г. Тогава жените са
в основата на движението срещу ТКЗС и връщането на добитъка обратно в
частните стопанства. Във връзка с това околийското ръководство на БКП си
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 144, л. 375–376; а.е. 143, л. 49.
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 235, л. 5.
20
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 180, л. 16.
21
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 139, л. 188.
22
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, л. 185.
23
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 144, л. 364, л. 379.
18
19
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прави самокритика, заявявайки, че „изпуснало ръководството“ им. Така те се
поддали на „вражеска агитация“24, в резултат на което „[…] Жените са надигнали глави, качват се по масите и викат против ТКЗС и властта“ (април
1951)25. Като пример за непокорство се дава Цветана Атанасова Радулова от с.
Кайнарджа – „байрактарка през априлските размирици“, която говорила пред
съселяните си да не се правят повече от два трудодни, „щото който направел
повече, не щели да му се признаят“26. След потушаване на размириците 56
жени са изключени от ТКЗС, а броят на жените в първичните партийни организации спада с 1827.
В началото на 1952 г. околийската организация на БКП брои 5210 членове, от които 654 жени (членове и кандидат-партийни членове), или едва
12,5%. В 24 първични партийни организации няма нито една жена кандидатчлен на БКП. С новоприетите жени „се работи много слабо за повдигането им
в просветно отношение, не им се дават партийни поръчения, не се викат даже
на партийни събрания“.
В новоизбрания Околийски комитет на БКП с първи секретар Христо
Петков Георгиев (март 1952) от общо 35 членове на пленума 8 са жени: Мария
Русева, Величка Шопова, Мария Манолова, Иванка Иванова, Мария Бучкова,
Пена Арнаудова, Деспина Атанасова Иванова, Йова Чорбаджиева – все съпруги на комунистически функционери28.
Още по-безрезултатни са усилията на Околийския комитет на БКП при
вербуването на мюсюлманските жени да станат комунисти. Представителите
на турската общност са „ухажвани“ от властта в опитите им да ги привлече
на своя страна. Веднага след комунистическия преврат от 9 септември 1944 г.
те са приемани като несигурен, но все пак съюзнически елемент. В основата
на пропагандата, която се прилага към тях, са идеите за възстановяване на
загубени свободи и декларациите за бъдещата им неприкосновеност. В хомогенните мюсюлмански селища, където е почти невъзможно да се „пробие“,
властта се ориентира към привличането на местните авторитети – ходжи,
молли, учители, чрез които да прокарва своите идеи29.
Жените мюсюлманки обаче се оказват в пресечната точка на два важни
постулата в идеологията на комунистическия режим: „налагането на равноправието на жената във всичко“ и създаването на „единна социалистическа
нация“. Това се оказва задача с повишена трудност, тъй като жените от турската общност много трудно могат да бъдат контролирани. Тяхната консерДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 119, л. 84–85; Там, а.е. 139, л. 152–154.
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, л. 85.
26
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 125, л. 16.
27
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 139, л. 185.
28
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 143, л. 5.
29
Симеонова, Н. Пресеченият път на свободата, с. 241–242 (Simeonova, N.
Presecheniyat pаt na svobodata, s. 241–242).
24
25
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вативност, хомогенност и затвореният начин на живот им създават защитен
механизъм, в който партийният апарат е почти невъзможно да проникне и
да повлияе. Поврат в политиката на комунистическия режим към жените
мюсюлманки настъпва от средата на 50-те години, когато започва настойчив
натиск за тяхното „преобразяване“ и „преустройване“. Властта предприема
пакет от мерки с цел да бъдат отказани от религиозността си (която при тях
е изключително силно изразена и традиционна) и от „външните си белези“ –
облеклото30.
Усилията на комунистическото ръководство в Силистра да приобщи в
организациите си жените от турската общност имат слаб и непостоянен успех. Действията, които се прилагат спрямо тях, са в две посоки – работата
на масовите организации, от една страна, и специални мерки за създаване
на референтни кадри вътре в общността. Жените мюсюлманки привидно откликват под натиска „за приобщаване“, включвайки се най-вече в отбелязването на масовите празници, без обаче реално да настъпи някаква промяна в
мисленето и поведението им. Причините за слабите успехи в привличането на
мюсюлманките за дружествен живот са виждани преди всичко в съпротивата
на мъжете им и липсата на подготвени кадри, които да влязат в общността, и
да им влияят31.
От Околийския комитет на БКП се надяват БНЖС да засили просветата
сред жените от мюсюлманската общност чрез организиране на сказки, пиеси и театрални представления на турски език32. Подбират се и „активистки“,
които да преминат тридневен курс, след което да се включат в атеистичната
пропаганда и в разяснителната кампания за правотата на политиката на ЦК на
БКП. Те трябва да убедят жените от своя етнос, че жената е активен строител
на новия живот на село, че ТКЗС е пътят да се постигне заможен живот на
село, и пр. 33
Усилията на режима за вербуване на мюсюлманските жени за членове
на БКП, които пък от своя страна да мобилизират компактната маса от жените
на мюсюлманската общност в изграждането на социалистическото общество,
среща сериозна съпротива през целия период (1948–1958). Проведеното през
1954 г. околийско съвещание с жените мюсюлманки, имащо за цел да ги приМуратова, Н. Политики на социалистическата власт в България към
жените мюсюлманки. – В: Да познаем комунизма. Изследвания. Съставител: Ивайло
Знеполски. София, 2012, с. 319–370 (Muratova, N. Politiki na sotsialisticheskata vlast
v Balgariya kam zhenite myusyulmanki. – В: Da poznaem komunizma. Izsledvaniya.
Sastavitel: Ivaylo Znepolski. Sofiya, 2012, s. 319–370).
31
Муратова, Н. Политики на социалистическата власт в България към жените
мюсюлманки, с. 328 (Muratova, N. Politiki na sotsialisticheskata vlast v Balgariya kam
zhenite myusyulmanki, s. 328).
32
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 9, л. 12.
33
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 180, л. 14; Там, а.е. 143, л. 52; Пак там, а.е.
144, л. 380–381.
30
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влече в редовете на партията, не дава резултат. Вербувани са само 15 жени34.
Критично нисък е и броят на младежите от турската общност, обхванати в
ДНСМ. През 1952 г. в околийската младежка организация членуват едва 44
души, от които 21 са девойки35.
Планираната кампания на Околийския комитет на БКП за приобщаване
на жени от мюсюлманската общност в редиците на партията след 1956 г. е съпътствана и с масирана атеистична пропаганда и административни действия.
Чрез пропагандираната идея за равноправието на жената в социалистическото
общество и „освобождаването ѝ“ от старите закостенели обичаи и битови порядки властта предприема акция за „преобразяване“ на жените мюсюлманки
чрез смяна на традиционното им облекло, известна като „разфереджаване“36.
Чрез нея се цели премахването на „външните белези“ на жените от общността. Проведени са редица съвещания в околийския център по този въпрос. На
едно от тях (1 юни 1958) Околийският комитет на БКП взима категорично решение, че в „[…] социалистическата ни страна трябва да се поведе решителна
борба с тези религиозни предразсъдъци“37.
Комунистите считат за гордост нарастващия брой на жените в работническата класа. Участието на жената в промишленото и селскостопанското
производство (кравеферми, полевъдни бригади) и друг непривлекателен труд
се смята за постижение на народнодемократичната власт. Така властта вижда
равноправието между мъжа и жената в социалистическото общество.
В изпълнение на спуснатото от ЦК на БКП нареждане за „издигането на
жените на отговорна работа“ усилено се търсят жени, които да бъдат назначени
за звеноводки, бригадирки и в Управителните съвети на ТКЗС. През 1950 г. няма
назначена нито една звеноводка и бригадирка, а в УС на ТКЗС в околията има
избрани едва 6 жени – в с. Полк. Ламбриново (2 жени) и в с. Йорданово (4 жени)38.
При липсата на завербувани жени за кандидат-партийни членове или
за звеноводки се търси лична отговорност от партийния секретар. Така например Тодор Димитров (партиен секретар в с. Светослав) е порицан, че не
е завербувал нито една жена за кандидат-партиен член. За пример обаче е
посочен партийният секретар в с. Ветрен, който за един ден назначил 20 звеноводки (1954)39.
Основната причина за безрезултатните опити за приобщаването на жените
в управлението на кооперативните стопанства идвала „от страна на мъжете, коиДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 235, л. 3.
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 140, л. 33.
36
Силистренска трибуна, III, № 31, 30 юли 1958 г.; IV, № 49, 8 август 1959 г.; №
87, 19 декември 1959 г. (Silistrenska tribuna, III, № 31, 30 yuli 1958 g., IV, № 49, 8 avgust
1959 g.; № 87, 19 dekemvri 1959 g.).
37
Силистренска трибуна, III, № 23, 4 юни 1958 г. (Silistrenska tribuna, III, № 23,
4 yuni 1958 g.).
38
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 139, л. 188.
39
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 235, л. 7.
34
35
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то не допускат жените си да работят и се издигат на отговорни места“. Например
в с. Богорово на отчетногодишното събрание на ТКЗС е получено съгласието
на Жека Стоянова да бъде избрана за член на Управителния съвет. Съпругът ѝ
обаче се противопоставил „публично и с голям скандал“, поради което изборът
ѝ се проваля. В УС на ТКЗС в с. Срацимир е избрана „една другарка на наш
комунист, някои мъже обаче подигравали същия, че е пуснал жената между толкова мъже и какви ли не още глупости. Сега същият заявява, че няма да я пуска
повече на заседания […]“. От друга страна, самите партийни бюра в селата също
„подценяват работата сред жените“ и „не я считат за партийна задача“ (1952)40.
Проблемът за „подценяването на жените“ е основна тема на свиканото
от женотдела при Околийския комитет на БКП на 29 ноември 1951 г. съвещание на актива на жените от града и околията. Споделено е единодушно
мнението, че партийните секретари по места „не указват почти никакво съдействие за издигане авторитета на жените партийни отговорнички“. От съществено значение е, че самите партийни членове мъже не записват жените
си в партийните организации. На събранието Руска Лазарова от с. Калипетрово споделя: „Как да убеждаваме жените да идват на нашите събрания, когато
партийните отговорници не си пращат жените?“. Въпреки положените усилия
„не искат да идват, докато в първите редове не се наредят жените на партийците“. Според Янка Петкова от Силистра не се работи добре и „[…] това до
голяма степен се дължи на подценяването от страна на мъжете комунисти,
които недопустимо подценяват работата на жените“. Тя призовава жените да
не допускат мъже да заемат ония длъжности в ТКЗС, които те самите „прекрасно могат да извършват“, като птичарки, телчарки, свиневъдки и др.
В контекста на изказванията събранието приема следните решения: „1)
Да се положат максимум усилия и се завербува, колкото е възможно, голям
брой кандидат-партийни членове жени из средата на новите и предани кооператорки; 2) Да се проагитират, колкото е възможно, по-голям брой девойки за
трактористки, бригадирки, стругарки и др. в МТС; 3) Да се привлекат жени на
работа във всички предприятия, където няма такива, и да се положат грижи за
тяхната квалификация, като се изпратят на курове, школи и т.н.“
Специално за жените от турската общност е предвидено: 1) да се подготви агитка с дайрета от туркини и се посетят турските села, а изнесените
доклади да са преведени на турски език; 2) да се организира тридневен курс
по ОФ линия на турски език41.
Основната задача, стояща пред женотдела през тези години, е да се
скрепи „вярата им в ТКЗС“, да ги включат „активно в изпълнението на производствените планове“ и с това – да се издигне „обществено-политическия
уровен на жените въобще“42.
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 144, л. 377–378; а.е. 143, л. 49.
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 138, л. 3–4.
42
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 180, л. 5.
40
41
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През 1952 г. издигането на жени на ръководна работа в ТКЗС на околията има реализация. Назначени са: 13 жени бригадири – полевъди, 1 –
животновъд, 137 звеноводи (спазва се нареждането всички звеноводи да са
жени – бел.а.), 12 птицевъдки, 4 – в кравеферми, 42 – в управителните съвети
на ТКЗС. В управлението на народните съвети е излъчена 1 жена – председател на селсъвета в с. Гарван (Деспина Атанасова), 4 кандидат-депутати за
Окръжния народен съвет, 9 – в Околийския народен съвет, и 77 – в местните
народни съвети, всичко 90 жени (1952)43.
„Смъкването“ на жените от ръководни длъжности може да става единствено със „съгласието и знанието“ на Окръжния комитет на БКП, респективно Околийския комитет (женотдела). За „провалянето“ на всяка жена от
отговорна работа отговаря Околийският комитет на БКП (1952)44.
В много села обаче (Ситово, Смилец и др.) жените след постъпването си напускат, защото мъжете в „партийните организации по места не им
помагат достатъчно, страхуват се да не ги изместят“. За решаването на тези
проблеми на 12 февруари 1952 г. е свикано двудневно съвещание на жените звеноводи и бригадири. Мария Бучкова, председател на женотдела при
Околийския комитет на БКП, изнася доклад за ролята на жените в организационното, политическото и стопанското укрепване на ТКЗС. На съвещанието
присъстват 52 жени звеноводи и 9 бригадири. Същите, след приключване на
съвещанието, остават на 15-дневни бригадирски курсове, организирани от
Околийския народен съвет45. Председателите на селсъветите са задължени да
осигурят извозването на жените с каруци до околийския център. „За неявяване и неосигуряване“ на присъствието им отговарят председателят на селсъвета и партийният секретар.
Набирането на девойки за квалификационни курсове с оглед подготвянето им за „отговорна работа“ в ТКЗС среща сериозни трудности. Много от
кандидатите са определени като твърде „свенливи“ и все още неподготвени да
навлязат в работата. Други от „набелязаните жени да отидат на курс, първия
ден са съгласни и на другия ден отказват“. Обяснение за това явление дава
Бяла Николова от с. Бабук: „През деня агитираме жена да отиде на курс за
бригадирка скотовъдна или полевъдна и тя е съгласна, но вечерта като си приказва с мъжа си, на сутринта идва и казва, че не може да отиде, понеже мъжа
ѝ я непускал“ (1952)46.
Властта се стреми да привлече жени на работа и в промишлените предприятия, като някои от тях ще издигне на „отговорни“ длъжности. За целта през юни 1952 г. са организирани квалификационни курсове общо за 246
жени: в текстилна фабрика „Добруджа“ като начинаещи са изпратени 76 жени,
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 145, л. 211; а.е. 139, л. 188; а.е. 144, л. 377.
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 145, л. 211; а.е. 139, л. 188; а.е. 144, л. 377.
45
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 180, л. 5–6, л. 8, л. 13; Пак там, а.е. 138, л. 1.
46
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 140, л. 136, л. 140.
43
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за квалификация – 65, за внедряване опита на челниците – 30, и за индивидуално обучение – 40 жени; в мебелна фабрика „Липа“ – за ръководители – 4
жени; в МТС – за трактористки и прикачници – 7, и в търговските предприятия за подобряване на търговията, културното обслужване и изучаване на
министерските постановления – 40 жени47. Основната цел на курсовете за
квалификация и преквалификация и т.нар. стахановски школи е чрез тях да се
внедри популярният за времето почин на Левченко и Муханов за реализиране
на икономии48.
На много места мъжете партийци продължават да пренебрегват решението да не се снемат жени, издигнати на отговорна работа (без разрешението на
Окръжния и съответно на Околийския партиен комитет). За да спре тази практика, Бюрото на Околийския комитет на БКП разпорежда: „По укрепване авторитета на жените, издигнати на отговорна работа, да се търси най-строга отговорност на другарите, които се мъчат по един или друг начин да ги провалят.“49
Нареждането продължава да не се спазва, тъй като „[…] все още се
намират ръководства и партийни секретари, които снемат жени, издигнати
на отговорна работа, без да зачитат решенията на Окръжния и Околийския
партиен комитет […]“. Това е причината рязко да спадне броят на избраните
жени в Управителните съвети на ТКЗС и на звеноводките. През 1953 г. броят
на жените в УС е 42, а през следващата година броят им спада наполовина – 21. Същото е положението със звеноводките: от 137 през 1953 г. броят
им намалява на 86 през 1954 г. Запазва се единствено относителният брой на
бригадирките – 21:23 (1953/1954). След уедряването на полевъдните бригади
са съкратени и жените бригадири, затова, че „не ще могат да се справят с работата“. В околията остават като бригадири само 2 жени – Марийка Иванова
от с. Попина и Марийка Кръстева от с. Светослав. „Това показва, че работата
с жените е подценена“, гласи заключението на партийното ръководство в Силистра50.
За този провал отново са обвинени партийните ръководства в селата,
които „се опъват“ и „не спазват нарежданията да се свикват събрания по места за включването на жените в работата им, съгласно указанията на НС на ОФ
и на др. Вълко Червенков да се изграждат женски секции“. Търси се персонална отговорност на партийните секретари в околията, които „[…] все още
не смятат за равноправни членове на партията и жените, все още гледат на
тях със снизхождение […]“. Колективна вина носят и всички мъже партийни
членове. Те са критикувани, че имат „лошо отношение“ към издигането на
жените и че ги „подценяват“ 51.
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 180, л. 14; Пак там, а.е. 144, л. 378.
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 140, л. 143.
49
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 235, л. 5.
50
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, л. 7; л. 1.
51
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, л. 1–2; а.е. 139, л. 69, л. 74; а.е. 140, л. 140.
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На разширения пленум от 20 септември 1952 г., свикан единствено да
разрешава проблемите с обхващането и издигането на жените в околията,
Георги Атанасов, представител на Окръжният комитет в Русе, поставя ултиматум: „Всеки партиец да стане и даде обещание, че в скоро време ще проагитира съпругата си да стане членка на Партията“. Някои от партийците дават обещание пред всички присъстващи, че ще „завербуват“ и „проагитират“
съпругите си да станат членове на партията. На форума отново е поставен
болният въпрос за „липсата на нито един кандидат-член жена“ през 1952 г. в
партийните организации на селата Милетич, Калипетрово, Майор Ценович,
Алфатар, Ситово, Стрелково и др. А в селата Нова Попина, Зарник, Добруджанка е още по-зле, защото нямат нито една жена член на партията52.
Сериозното изоставане с приобщаването на жените в партийните редици намира отражение в критиките към Силистренската партийна организация
от страна на висшестоящите партийни органи. Представителят на Окръжния
комитет в Русе Марин Вачков се възмущава, че все още има 14 организации в
околията, които не са приели жени (1953). В изказването си Цоло Кръстев от
ЦК на БКП определя „издигането на жените“ като политически въпрос, „[…]
тъй като врагът се стреми ние жените да ги държим настрана, и тогава той
може по-лесно да им влияе. […] Врагът нали жените използва при разграбването на добитъка в трудово кооперативните земеделски стопанства“53.
Тъй като жените в масата си продължават да са извън идеологическия
контрол на БКП, а така отсъстват и от обществено-политическия живот, Околийският комитет на БКП се насочва към „възможностите“ на колективните
форми на приобщаването им в изграждането на социалистическото общество:
– Участие в учебните звена на БКП и образователните кръжоци, с което се цели издигането на политическото им съзнание. За да има резултат, по време на курса се дават партийни поръчения на участниците и се търси отговорност на изпълнението им54. Комунистическото
възпитание на жената е особено важно, защото от нея се очаква да
бъде майка на бъдещи комунисти.
– В предприятията и учрежденията задължително се организират читателски групи с жените, които не са включени в учебните звена за
партийна просвета. През 1951/1952 г. в града са изградени 37 групи, в
които са обхванати 475 жени, а в селата на околията – 45 с 559 участнички. Сбирките се провеждат ежеседмично. Четат се книгите „От
все сърце“, „Разораната целина“, литература за съветските стахановци, биографиите на баба Парашкева (майката на Георги Димитров),
Вела Пеева, Вела Пискова, Цола Драгойчева и др.55
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 140, л. 141–143.
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 139, л. 77, л. 107.
54
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 235, л. 6–7; а.е. 180, л. 14.
55
ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 180, л. 6, л. 14; а.е. 143, л. 51; а.е. 298, л. 117; а.е. 138, л. 4.
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– Честване на Международния ден на жената – 8 март, който няколко години след 9 септември е превърнат в общонационален празник
за българските жени. Празникът умело се използва от властта да се
демонстрира издигането на ролята и правата на жените в социалноикономическия живот на страната. Празнуването се организира колективно в предприятията и учрежденията с литературно-музикални
програми, танци и обща трапеза. Задължително се обявяват осмомартенски съревнования с връчване на награди. В чест на 8 март в селата
се провежда „широкоразяснителна кампания за уреждане на членството в ТКЗС на домакинствата. На празника с небивал патос и самозадоволство се пропагандират новите професионални поприща на
жената. В Силистренска околия това са назначените 24 трактористки
и комбайнерки в МТС, 15 жени – майстори в индустриалните и занаятчийските предприятия, и 10 жени секретари на първични партийни
организации56.
По повод различни почини жените от учрежденията, промишлените
предприятия и ТКЗС са задължени да участват в съревнования и да формулират различни обещания. Например жените от с. Кайнарджа откликват на
призива на жените от гр. Мелник (1958) „за по-дейно участие в изграждането
на новия социалистически живот“ и пр. В областта на труда са дадени следните обещания:
– Жените, работещи на полето, да водят борба за получаване на добивите по социалистическите задължения на околията и от унция буби
да получат 50 кг пашкули;
– Жените, работещи в кравефермата, до края на ноември с.г. да надоят
по 2430 л мляко от фуражна крава;
– Жените от свинефермата да отгледат по 19 прасенца от свиня майка;
– Жените от птицефермата да отгледат доставените пилета при минимум смъртност, като всяка жена до м. септември с.г. отгледа и предаде на стопанството по две пилета57.
Определените за добри работници жени се ползват от облагите на „ударничките“. Те обаче не са допускани до ръководни постове, а само до средното
ръководно ниво. Компактните струпвания на жени в полевъдните бригади и в
някои индустриални предприятия, от друга страна, дава възможност на властта да упражнява по-лесно влияние върху тях.
До края на 1958 г. продължават трудностите с вербуването на жени за
кандидат-членове на БКП. През 1957 г. в околийската партийна организация
са приети само 2 жени, а през 1958 г. – 4. Продължава негативната тенденция
в много от първичните партийни организации да няма нито една жена комуДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 144, л. 376–37; а.е. 143, л. 50–52; а.е. 180, л. 5–6.
Силистренска трибуна, III, № 23, 4 юни 1958 г. (Silistrenska tribuna, III, № 23,
4 yuni 1958 g.).
56
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нист. Това обяснява нищожния брой на служащите жени – членове на БКП, в
Силистренско. През 1955 г. те са 18 жени, 1956 – 3, 1957 – 2, 1958 – 458.
До края на 1958 г. Околийският комитет на БКП не съумява да привлече
жените от града и селата да работят масово и активно за утвърждаване на комунистическата идеология в обществото. Това продължава да се извършва от
Народната милиция и Държавна сигурност.

58

ДА – Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 299, л. 262–266.
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БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКОВНА
ОБЩИНА „СВЕТА ПЕТКА ТЪРНОВСКА“,
ГР. МАНХАЙМ – ИСТОРИЯ, ДУХОВНА
И СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ
Васил Бечевски, Илонка Стоянова
THE BULGARIAN ORTHODOX CHURCH
COMMUNITY „ST. PETKA TARNOVSKA“,
MANNHEIM – HISTORY, SPIRITUAL
AND SOCIAL ACTIVITY
Vasil Bechevski, Ilonka Stoyanova
Bulgarians from outside the country crave their Orthodox faith and bring it with
them anywhere in the world. The article describes the history of the Bulgarian Church
Community in Mannheim from its founding to the present. Attention is drawn to its creator and chairman Dobrin Panayotov, describing the social activity that develops and the
spiritual support it gives to our compatriots. Some problems and challenges facing Bulgarian church communities outside Bulgaria are outlined.

Всеизвестна е ролята на БПЦ за запазване на българското самосъзнание
и националната идентичност по време на Възраждането, но тя продължава да
играе тази роля и днес, като обединява в църковни общини българите, живеещи извън пределите на страната, следвайки думите на нашия Господ Иисус
Христос: „Където са двама или трима, събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях“ (Мат. 18:20).
Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от Устава на Българската православна църква –
Българска патриаршия, в диоцеза и юрисдикцията на БПЦ-БП влиза Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа, със седалище
в Берлин. Устройството и управлението ѝ се определя с устав, одобрен на
епархийски събор и утвърден от Светия Синод.1 От справка в сайта на епархиУстав на Българската православна църква – Българска патриаршия. Приет от
VI църковно-народен събор на 11 декември 2008 г. в Рилската света обител. София:
Свети Синод на БПЦ-БП, 2019, с. 7 (Ustav na Balgarskata pravoslavna tsarkva – Balgarska
patriarshiya. Priet ot VI tsarkovno-naroden sabor na 11 dekemvri 2008 g. v Rilskata sveta
obitel. Sofiya: Sveti Sinod na BPTS-BP, 2019, s. 7).
1
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ята2 се вижда, че тя има 33 общини, една от които е „Света Петка Търновска“
в гр. Манхайм, Германия.
Град Манхайм е се намира в Югозападна Германия, във федерална провинция Баден-Вюртемберг. Градът е разположен на устието на плавателните
реки Рейн и Некар. Манхайм е вторият по големина град в Баден-Вюртемберг
след столицата Щутгарт. Населението на Манхайм е около 350 000 жители,
като този мултикултурен град има представители на общности от над 120 националности.
Градът е бил разрушен до основи по време на Втората световна война.
Манхайм е университетски, но също така и силно индустриализиран град.
През 1885 г. тук е изобретен първият автомобил в света от Карл Бенц. Манхайм е истински мегаполис. Той предлага на региона множество културни
събития, оживена търговия на дребно, цветен нощен живот и осезаемо разнообразие от култури. Благодарение на добре развитата мрежа на обществен
транспорт всичко може да се достигне бързо и лесно. В центъра на Манхайм
човек може да се наслади едновременно на градска обстановка и на успокояваща околна среда.3
В целия Rhein-Neckar Metropolregion живеят малко над 10 000 българи,
от тях около 3000 са в Манхайм.
На фона на останалите общности българската общност е доста дейна.
Към днешна дата в града има три български дружества: Българско училище
„Д-р Петър Берон“, Студентско дружество „Бай Ганьо“ и Българска православна църковна община „Света Петка Търновска“.
През есента на 2009 г. група българи, радетели за своята православна
вяра, се обединяват около идеята да основат българска православна църковна
община. Това са Борис Петров, Красимира Вайс, Александър Радев, Кристиян Митев, Борис Матеев и Добрин Панайотов. Борис Матеев предлага църковната община да носи името на св. Петка Търновска, а г-н Панайотов през
годините успява с неуморен труд и себераздаване да развива общината.
Българската православна църковна община е създадена на 12 декември
2009 г. с благословението на покойния вече митрополит Симеон, от неговия
викарий – Негово Преосвещенство Тивериополския епископ Тихон. Общината има за цел да организира и да води духовния живот на православните българи в региона на Рейн-Некар, както и да популяризира българската култура,
език и история.4
Църковната община „Света Петка Търновска“ е регистрирана в съда по
всички изисквания на немското законодателство и според Устава на Българската православна църква – Българска Патриаршия. Изготвен е устав на общината, който също е одобрен от немското законодателство. Още с основаваhttps://bulchurch.org/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b8/
https://www.mannheim.de/en/shaping-the-city
4
http://napred-nazad.com/de/mannheim/959
2
3
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нето на общината е създаден и православен църковен хор под диригентството
на маестро Добрин Панайотов. Тук е моментът да обърнем внимание на тази
дейна личност.
Добрин Панайотов е роден на 29 декември 1946 г. в Шумен. Произхожда
от прочут и уважаван род. Родителите му следват зъболечение в най-престижните
университети във Франция и Турция, след което се връщат в България, за да приложат наученото и да предадат опита си, а брат му е корифей в коремната хирургия
в страната. През 1965 г. завършва Музикалното училище във Варна, след което
продължава образованието си в Музикалната академия в София със специалност
„Цигулка“, но винаги го е привличало дирижирането. По съвет на учителя си А.
Найденов заминава за Лайпциг да следва в най-старата и престижна музикална
академия, основана от Менделсон. Дипломира се през 1975 г. по всички възможни
музикални специалности. Събитията се развиват благоприятно и той става концерт-майстор на Лайпцигската опера. През 1978 г. се завръща в България и оглавява оркестъра за народна музика и хора на Българското национално радио. Бил е
главен диригент на хор „Мистерията на българските гласове“, с който през 1989 г.
печели наградата Grammy в раздела фолк в Лос Анжелис5. Създател е на стотици
песни за най-известните народни певици, „работи неуморно за популяризирането
на българския фолклор“.6 „Добрин Панайотов е кавалер на класическата музика
от международен ранг.“7
В изпълнение на решенията на програма „1300 години България“ през
1979 г. е поканен да основе Ансамбъл за народни песни и танци „Шумен“.
Освен основател на ансамбъла, той е създател на неповторими композиции за
Шуменския край.8
През 1990 г. заминава да живее и работи в Германия. Установява се в
Манхайм, където започва живота си от нула. Преподава музика в местното
училище, дирижира два певчески състава от Манхайм и по един в Гросрор-

Добрин Панайотов разказва за себе си: Автобиографично. Вестник Шумен, II,
бр. 79, 22 ноември 2004, с. 6–7 (Dobrin Panayotov razkazva za sebe si: Avtobiografichno.
Vestnik Shumen, II, br. 79, 22 noemvri 2004, s. 6–7).
6
Дума, бр. 230, 23 ноември 2017 г., https://duma.bg/orkestarat-za-narodna-muzikana-bnr-s-kontsert-v-chest-na-dobrin-panayotov-n156334?h=pdfarchive&pdfarchiveId=2867
(Duma, br. 230, 23 noemvri 2017 g., https://duma.bg/orkestarat-za-narodna-muzika-na-bnr-skontsert-v-chest-na-dobrin-panayotov-n156334?h=pdfarchive&pdfarchiveId=2867).
7
Андонова, Дж. Диригент Панайотов: Българите можем, 30.10.2018, https://
www.actualno.com/social/dirigent-panajotov-bylgarite-mojem-news_703201.html (Andonova, Dzh. Dirigent Panayotov: Balgarite mozhem, 30. 10.2018, https://www.actualno.
com/social/dirigent-panajotov-bylgarite-mojem-news_703201.html).
8
Пламенов, С. Емил Кьостебеков и Добрин Панайотов – предложени за „Почетния
знак на община Шумен“, Шуменска заря, LVI, бр. 198 (8368), 12 октомври 1999 г., с. 1
(Plamenov, S. Emil Kyostebekov i Dobrin Panayotov – predlozheni za „Pochetniya znak na
obshtina Shumen“, Shumenska zarya, LVI, br. 198 (8368), 12 oktomvri 1999 g., s. 1).
5
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хайм и Вислах9, създава четири частни музикални училища, осъществява традиция в разменните гостувания между немски и български хорове, с което
популяризира българското и немското хорово изкуство. Свири на 16 инструмента и подпомага талантливи български деца, които учат музика в Германия.
В излязлата през 1998 г. в Германия енциклопедия „Кой кой е в немската култура“ му е отредено подобаващо място. Като главен диригент на „Панайотов
хорове“ е бил на концертни подиуми в Германия, Австрия, Франция, Чехия,
Унгария и често в България.
През годините, в които живее в чужбина, не забравя за родния Шумен,
където неведнъж гастролира с немските си хорове. Последният му концерт
„По пътя на твореца“ се състоя през 2017 г. и бе по повод 70- годишния му
юбилей.10 Ето защо Шумен му дава два пъти заслужени отличия. На 12 октомври 1999 г. е удостоен с Почетен знак на община Шумен „Сребърен“ за особени заслуги в областта на фолклорното любителско творчество и във връзка с
20-годишнината на АНПТ „Шумен“11.
На 5 април 2017 г. на заседание на Постоянната комисия по култура,
културноисторическо наследство, вероизповедания и интеграция към Шуменския общински съвет председателят Венцислав Венков докладва за постъпили две предложения за даване на статут на почетен гражданин на Шумен, едно от които е на композитора и диригента Добрин Панайотов.12 За него
гласуват 39 съветници в 41-местен парламент.13 На 11 май заради безспорния
му принос за развитие на културата е удостоен с титлата „Почетен гражданин
на Шумен“ (№ 468 по протокол № 19 от 27.04.2017 г.)14 Към настоящия момент той продължава с нестихваща енергия да работи с хора на Българската
православна църковна община „Св. Петка Търновска“ в Манхайм, където е
диригент, иподякон и певец, и да се грижи за благополучието на общината.
Атанасов, Б. Добрин Панайотов за себе си и още нещо, Шуменски вести, II,
бр. 211, 2 ноември 1993 г., с. 4 (Atanasov, B. Dobrin Panayotov za sebe si i oshte neshto,
Shumenski vesti, II, br. 211, 2 noemvri 1993 g., s. 4).
10
Пламенов, С. Юбилеен концерт „По пътя на твореца“ за Добри Панайотов,
Шуменска заря, LXXXV, бр. 223, 22 ноември 2017 г., с. 12 (Plamenov, S. Yubileen
kontsert „Po patya na tvoretsa“ za Dobri Panayotov, Shumenska zarya, LXXXV, br. 223, 22
noemvri 2017 g., s. 12).
11
Шуменска заря, LVI, бр. 199 (8369), 13 октомври 1999 г., с. 1 (Shumenska
zarya, LVI, br. 199 (8369), 13 oktomvri 1999 g., s. 1).
12
Шуменска заря, LXXXV, бр. 66 (12940), 6 април 2017 г., с. 2 (Shumenska zarya,
LXXXV, br. 66 (12940), 6 april 2017 g., s. 2).
13
Йорданова, З. Антонин Горчев и Добрин Панайотов – новите почетни
граждани на Шумен, Шуменска заря, LXXXV, бр. 80, 28 април 2017 г., с. 3 (Yordanova,
Z. Antonin Gorchev i Dobrin Panayotov – novite pochetni grazhdani na Shumen, Shumenska
zarya, LXXXV, br. 80, 28 april 2017 g., s. 3).
14
Информация за почетните граждани на град Шумен, https://www.shumen.bg/
(Informatsiya za pochetnite grazhdani na grad Shumen, https://www.shumen.bg/ ).
9
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С основаването на Църковната община започват и редицата предизвикателства, пред които се изправя общността – липса на помещение за богослуженията, липса на църковна утвар, липса на свещеник на територията на
новосформираната енория, липса на средства, за да може да се попълнят гореизложените липси.
С Божия помощ и жертва на лично време настоятелите се справят с
проблемите. Те се обръщат най-напред към свещеник Георгиос от гръцката
църква „Въздвижение на Св. Кръст Господен“ с молба да приюти енорията.
Отец Георгиос с радост се отзовава. Така българската енория получава място
за богослужения и временно се решава проблемът с църковната утвар, необходима за богослуженията. Проблемът със свещеника също намира разрешение, след като отец Недялко Калинов от църквата „Св. Климент Охридски“ в
гр. Мюнхен започва да служи веднъж месечно. По този начин тръгва бавно
да се развива духовният живот на „Св. Петка“ в Манхайм. След отец Недялко служби започва да служи и отец Милчо Маринов от „Св. цар Борис“ във
Франкфурт на Майн. Богослуженията, които се отслужват в храма на гръцката православна църковна община в Манхайм, са само в събота, което се
оказва неудобно за миряните, понеже много от тях са на работа и тогава. Това
принуждава настоятелството да търси вариант, при който службите да се изместят в неделя. Добрин Панайотов се наема с тази трудна задача и успява.
Енорията се мести в католическия храм „Мария Хилф“ и започват неделни
служби. За съжаление, за собствен храм общината не е укрепнала достатъчно
и няма необходимите средства за такова голямо начинание.
През 2013 г. епископ Антоний е избран за митрополит на Западно- и
Средноевропейска епархия на БПЦ. С неговото оглавяване започват редица
подобрения на условията за функциониране и съществуване на енориите зад
граница. Митрополит Антоний успява да издейства от Агенцията по вероизповедание ежегодни парични помощи за енориите. С тях те започват да закупуват утвар и да посрещат свои нужди, като помощи има и за свещениците,
които получават субсидии от държавата.
Негово Високопреосвещенство митрополит Антоний обгрижва енориите в поверената му епархия и енергично ги насърчава за духовен и социален
живот. През 2015 г. с благословението на митрополит Антоний за постоянен
енорийски свещеник е назначен отец Стефан Иванов, който изиграва огромна
роля за увеличаване броя на енориашите и за развитието на духовния живот
на българите в Манхайм. Именно отец Стефан е този, който успява да убеди иподякона си Васил Бечевски да продължи развитието си и да поеме по
трудния път на свещеничеството. Поради здравословни причини след една
година отец Стефан се прибира в България, но за този едногодишен период в
Манхайм трудът му дава своите плодове.
Васил Бечевски е роден през 1980 г. в гр. Смолян, но израства в гр. Пловдив. От доста години живее и работи в Манхайм и взима дейно участие в жи-
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вота на църковната община. Той „съчетава духовното израстване на сънародниците ни в чужбина с работа като шофьор на камион. Пътят на отец Васил към
Бога започва в края на 80-те, когато е още дете. Пред „24 часа“ той разказва,
че е израснал в семейство на разведени родители. Майка му не е била религиозна, но вкъщи имали детска библия, която препрочитал десетки пъти. Тогава
тренирал футбол и винаги преди тренировка или мач влизал в храма, където
усещал удовлетворение. Признава, че като младеж за няколко години се отдалечил от Бога, понеже се увлякъл от светски неща. След завършване на средното
си образование работата като шофьор на автобус го среща отново с духовното.
Хората, които му повлияват положително и разпалват отново вярата му, са отец
Георги от храма „Св. Димитър“ в с. Тополово, о. Йордан Георгиев – архиерейски наместник на Асеновград, който служи в храм „Св. Никола“, йеромонах
Серафим от Кръстова гора и др. През 2012 г. заминава за Германия и там решава, че трябва да започне да учи богословие, без да става свещеник, но, както бе
посочено по-горе, срещата му с отец Стефан Иванов променя плановете му и
през 2014 г. той решава, че ще служи на Бог като свещеник.
През 2015 г. иподякон В. Бечевски се записва да следва теология в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. През пролетта на
2017 г. той се явява на изпит пред Епархийския съвет в Берлин. След успешно издържан изпит на 25.06.2017 г. е ръкоположен в духовен чин – дякон в
храм „Св. цар Борис“ в Берлин. Като дякон Васил Бечевски служи заедно с о.
Милчо Маринов от Франкфурт, който отново започва да обгрижва енорията в
Манхайм поради липсата на свещеник.
На 14 октомври 2017 г. църковната община е посетена от кириарха на
Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний и неговия протосингел
архимандрит Атанасий (Султанов). Освен да почете покровителката на църковната община в Манхайм св. Петка Търновска, визитата на митрополит Антоний има за цел да сбъдне една дългогодишна мечта на нейните членове – да
ръкоположи свещеник, който да ги обгрижва духовно.
С благословението на митрополита за Западна Европа Серафим от Румънската православна църква богослужебно последование се отслужва в румънския храм „Св. Петка“ в града, а българи и румънци се събират да отдадат
чест на великата светица и да влязат заедно в радостта на празника.
Преди началото на светата Литургия митрополит Антоний подстрига за
свещоносци и четци д-р Павел Минев от БПЦО – Щутгарт, малкия Кристиян
и Владислав Иванов от БПЦО – Манхайм.
Началото на светата Литургия полага протосингелът архимандрит Атанасий (Султанов), а в нея вземат участие и архимандрит Симеон от манастира
„Св. Троица“ в Бухаген, ик. Недялко Калинов от БПЦО „Св. Климент Охридски“ – Мюнхен, прот. Стефан Грост, прот. Милчо Маринов от БПЦО „Св. цар
Борис“ – Франкфурт, прот. Сергий Павлов от БПЦО „Св. св. Кирил и Методий“ – Щутгарт, свещ. Кръстин Апостолов от БПЦО „Св. св. Кирил и Методий“ – Хамбург, и домакинът от румънската църква свещ. Йоан.
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След великия вход Негово Високопреосвещенство митрополит Антоний ръкополага в презвитерски сан дякон Васил Бечевски, който става енорийски свещеник на българите в Манхайм.
На следващия ден – Неделя на светите отци от седмия вселенски събор,
в храма „Мария Хилф“ архимандрит Атанасий служи света Литургия, а след
нея той въдворява свещ. Васил Бечевски на новото му служение. Така енорията се сдобива отново със свещеник. По време на ръкоположението В. Бечевски е студент трети курс в специалността „Богословие“ на ШУ „Еп. Константин Преславски“. На 18 октомври 2017 г. Митрополията на Западна и Средна
Европа съобщава в сайта на БПЦ-БП за събитието и неописуемата радост на
членовете на църковната община в Манхайм.15
За духовното израстване на отец Васил се грижи духовният му наставник Негово Високопреподобие архимандрит Атанасий. Подкрепа за новото си
начинание в духовенството среща и в лицето на председателя на църковното
настоятелство в Манхайм Добрин Панайотов. Свещеникът е на разположение
на миряните, които имат нужда да говорят с него, дори след работа. Съпругата
му го подкрепя във всяко начинание.16 През юли 2019 г. о. Васил положи писмен държавен изпит по теология и завърши успешно следването си в Шумен.
Макар и със свещеник, който е постоянно назначен от Св. Синод, проблемите на енорията в Манхайм не са решени. Свещениците зад граница, въпреки субсидиите, работят през седмицата, за да издържат своите семейства,
и не могат да са на разположение на енориашите 24 часа в денонощието. Това
е сериозен проблем, който с годините трябва да се отстрани, за да може духовниците зад граница да бъдат по-близо до енориашите си.
Налице е силна необходимост от укрепване на енорията, за да се сдобие
тя със свой храм. Това може би е най-големият проблем при повечето български енории зад граница. Когато дадена енория има свой собствен храм, това
допринася не само за по-стойностен духовен живот и възрастване, но и за
повече??? /Наречието е количествено, а не качествено!?/ социална дейност –
неделно училище, кухня за бедни, помещение за приютяване на българи в
трудно положение.

БПЦО „Св. Петка Търновска“ в Манхайм, Германия, се сдоби със свой
енорийски свещеник, 18 дншдпуис ????? 2017 г., https://bg-patriarshia.bg/news.
php?id=246311 (BPTSO „Sv. Petka Tarnovska“ v Manhaym, Germaniya, se sdobi sas svoy
enoriyski sveshtenik, 18 oktomvri 2017 g., https://bg-patriarshia.bg/news.php?id=246311).
16
Славова, П. Отец Васил в Германия: От футбола до пътя си към Бога, 22 окт. 2017 г.,
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2017/10/22/otec-vasil-v-germaniia-ot-futbola-do-pytia-sikym-boga.356930 (Slavova, P. Otets Vasil v Germaniya: Ot futbola do patya si kam Boga,
22 okt. 2017 g., https://www.dnes.bg/obshtestvo/2017/10/22/otec-vasil-v-germaniia-ot-futbola-do-pytia-si-kym-boga.356930).
15
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Редовно на Цветница българската църковна община „Св. Петка Търновска“ организира пролетен празник за сънародниците ни, но тържеството се
посещава и от много германци17.
Социалната дейност на енорията в Манхайм се изразява в посещение
на свещеника, неговата презвитера, църковните настоятели или миряни в онкологията в Хайделберг, където се лекуват български деца и възрастни. БПЦО
намира работа на новопристигнали сънародници, събира и средства за българи в нужда, намира им квартири. Повече за тази дейност разказва самият
председател на църковното настоятелство Добрин Панайотов.
В интервю той заявява, че дават на болни шуменци подкрепа и надежда.18 Сънародниците ни от Българската църква „Света Петка Търновска” в
гр. Манхайм се занимават с дарителска дейност. Обгрижват болни пациенти,
пратени от България за лечение в Университетската болница в Хайделберг.
Пациентите са с много тежки болести – в повечето случаи с рак. Има и такива,
на които българските лекари дават 2-3 месеца живот. От Църквата ги поемат,
превеждат им, осигуряват квартира и търсят работа на близките им, изобщо
помагат в тежкия период на лечението, което понякога продължава с месеци.
Непрекъснато се грижат за болните и фамилиите им – постоянно са край тях
и ги подкрепят финансово.
Случва се да помагат и при нещастни инциденти с българи, или пък за
пренасяне на телата на починали в Германия сънародници, пожелали да бъдат
погребани в България. Така изпълняват социалната роля, която би трябвало да
има Православната църква и в България. Хората са в безизходица и им трябва
духовна помощ, затова им вдъхват надежда. Предлагат им да отидат в църквата и да се помолят, тези, които не са кръстени, ги кръщават. Хората, които
са изпаднали в безизходица, на които отчаянието е потропало на вратата или
пък са обременени от тежките удари на живота, могат да потърсят помощ в
Българската православна църковна община, а от там, стига да е по силите им,
винаги са готови да помогнат.
Верни на българските си корени, но и обърнати към вярата, членовете
на общността са помогнали на десетки наши сънародници и вярват, че макар
и малко, правят света по-добър.19
https://topnovini.bg/novini/702670-dobrin-panayotov-muzikata-tryabva-da-seizpalnyava-s-dusha, 23 април 2016 г.
18
Панайотов, Д. Даваме на болни шуменци подкрепа и надежда. Интервю
на Пенка Атанасова, Топ новини, бр. 2361, 25 август 2016 г., с. 7, https://topnovini.
bg/mneniya/725368-dobrin-panayotov-davame-na-bolni-shumentsi-podkrepa-i-nadejda
(Panayotov, D. Davame na bolni shumentsi podkrepa i nadezhda. Intervyu na Penka Atanasova, Top novini, br. 2361, 25 avgust 2016 g., s. 7, https://topnovini.bg/mneniya/725368dobrin-panayotov-davame-na-bolni-shumentsi-podkrepa-i-nadejda).
19
Атанасова, П. Добрин Панайотов: Даваме на болни шуменци подкрепа и надежда (Интервю), Топ новини, бр. 2361, 25 август 2016 г., с. 7; Карадаков, А. За хората
в безизходица и за Добрин, който твори доброта, https://dobrotoliubie.com/2016/08/28/;
17
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Проблемите и предизвикателствата на българските църковни общини
извън България са много по-различни от тези, които имат църковните общини
в родината ни. Въпреки това постоянно се раждат нови български енории зад
граница. Това показва, че българите извън пределите на страната жадуват за
своята православна вяра и я носят със себе си, където и да са по света.

Храм „Мария Хилф“, който се ползва от БПЦО „Св. Петка Търновска“
за извършване на богослужение

Карадаков, А. Добрин помага на болни българи в Германия, Стандарт нюз, XXIV,
бр. 8467, 13 септември 2016 г., с. 22 (Atanasova, P. Dobrin Panayotov: Davame na bolni
shumentsi podkrepa i nadezhda (Intervyu), Top novini, br. 2361, 25 avgust 2016 g., s. 7;
Karadakov, A. Za horata v bezizhoditsa i za Dobrin, koyto tvori dobrota, https://dobrotoliubie.com/2016/08/28/; Karadakov, A. Dobrin pomaga na bolni balgari v Germaniya,
Standart nyuz, XXIV, br. 8467, 13 septemvri 2016g., s. 22).
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Отец Васил Бечевски
Снимките са взети от сайта на Западно- и Средноевропейска епархия
https://bulchurch.org/

Почетният гражданин на Шумен Добрин Панайотов
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КЮСТЕНДИЛ – КУРОРТЕН ЦЕНТЪР
И ПРИВЛЕКАТЕЛНА ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕСТИНАЦИЯ
Екатерина Керемидарска
KYUSTENDIL – AN ANCIENT RESORT CENTER
AND ATTRACTIVE TOURIST DESTINATION
Ekaterina Keremidarska
The article examines natural and antigenic resources in the Kyustendil area that are
used seasonally or year-round for rest and viewing. They define Kyustendil as an ancient
resort center and attractive tourist destination. The development of the city as a resort from
ancient times to the present is traced. The city is an attractive tourist destination due to its
geographical location among natural and anthropogenic resources that have the ability to
attract tourists. In this area there are conditions for the development of cultural tourism,
combined with SPA and wellness tourism and various types of alternative tourism.
Key words: resort, tourist destination, mineral spring, spa and wellness, cultural
and alternative tourism

Кюстендил е разположен в котловина в подножието на Осоговската
планина, до бликащи извори с топли и лековити минерални води, сред овощни градини, букови и борови гори. Градът се намира на 525 м надморска височина. Климатът му е умерен, преходноконтинентален със средиземноморско
влияние по течението на р. Струма, минаваща покрай града. Според специалисти той е отлична климатична станция за лекуване с въздух през цялата
година, тъй като е с най-много слънчеви дни през годината след гр. Троян.1
Извиращите 40 минерални извора в полите на хълма над града – Хисарлъка, са с дебит 35 л в секунда и температура 73,4 градуса С. Водата е бистра,
безцветна, със силен мирис на сяра. Тя е една от най-силно концентрираните
води в страната, с обща минерална концентрация 719,51 мг на литър. Съставът на минералната вода допринася много за лечебните ѝ свойства, тъй като
тя е слабо минерализирана с хипертермална, хидрокарбонатна, сулфатноКалевъ, Б. Кюстедилъ като лечебна станция, в. „Кюстендил“, бр. 21, 16 юли
1935 г., с. 1 (Kalev, B. Kyustendil kato lechebna stantsia, v. „Kуustendil“, br. 21, 16 уuli
1935 g., s. 1).
1
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натриева, сулфидна, флоурна и силициева киселина. Реакцията ѝ е алкална
(pH=8,49) и се приближава до френските минерални бани в Пиренейските
планини, а именно Eaux-le-Bonnes, Bagneres de Luchon, Bareges et cauterets.
Пълен химичен анализ на минералната вода в Кюстендил е направен от двата
по-големи извора през 1936 година в Ecole Nationale des Mines в Париж под
ръководството на директора E. Chesneaum, по професия химик и минен инженер.2 Изобилието на топла минерална вода позволява водата в басейните на
баните в древността с цел охлаждане да се сменява по два пъти през деня. При
всяка смяна басейните грижливо се измиват. Този процес позволява охлаждането до 37 – 40 градуса, без да е необходимо тя да се разхлажда с друга вода
и да губи своята минерална целебност.3 Водата действа върху: общата хранителна обмяна на тялото, болести на дихателните органи, кожни хронически и
ревматични заболявания на ставите и костите, възпаления на женските детеродни органи. Пиенето на минералната вода изчиства организма от фосфорни
и други съединения, главно от бъбреците, белите дробове и др.4
Най-старото име на града – Пауталия, вероятно е от тракийски произход,
тъй като етимологията на думата има тракийски или индоевропейски произход.
Тя произхожда от тракийския корен „поте”, което означава извор, но със същото значение е и индоевропейският корен „путеус”, означаващ извор, баня.
Природните ресурси на района привличат вниманието на траките – пеонци и дентелети. Те основават селища през VI – V в. пр. н. е. по поречието на
р. Струма, в средната и горната ѝ част, достигайки до р. Вардар. През II – III в.
от н. е. Пауталия е един от големите градове в провинция Тракия. Завладяването ѝ от римляните в началото на I век я превръща в римска провинция,
но автономността ѝ се запазва, тъй като градът сече собствени монети без
образа на императора. Едва по времето на римския император Улпий Траян
(97 – 117) се започва усилено строителство на храмове, бани, водопроводи и
градът започва да се нарича Улпия Пауталия. Това строителство продължава
и по времето на римския император Марк Аврелий (160 – 180). Посочените
императори са не само завоеватели на Пауталия, но и нейни благодетели, тъй
като по време на тяхното владичество градът е известен като голям и богат
център на Балканския полуостров, разположен на кръстопътя между оживените римски пътища, свързващи Македония с Дунав и Византия с Драч – на
Адриатическо море.
За величието на римския курорт Пауталия свидетелства и надписът в
един от най-прочутите минерални курорти на Европа – Бат. Надписът гласи,
Баров, Б. Кюстендил. Изд. „Медицина и физкултура“, София, 1980, с. 44–48
(Barov, B. Kуustendil. Izd. „Meditsina i fizkultura“, Sofiya, 1980, s. 44–48).
3
Йовев, Ст. Кюстендилъ въ миналото и сега. „Кюстендил“, 1936, с. 23 (Yovev,
St. Kуustendil v minaloto i sega. „Kуustendil“, 1936, s. 23).
4
Йовев, Ст. Кюстендилъ въ миналото и сега, с. 24 (Yovev, St. Kуustendil v
minaloto i sega, s. 24).
2
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че ранените и болните войници от римския легион се лекуват в Бат, а римските офицери в Пауталия. Самите императори – Улпий Траян и Марк Аврелий,
са излекувани от хронични дерматози в Пауталия. В знак на благодарност и
признателност те съграждат в Пауталия храм-паметник в чест на гръко-римския бог на медицината Асклепий. Изграждат и Пауталийския асклепион,
който е третият по големина на Балканския полуостров, след Епидавърския
на остров Пелопонес – Гърция, и Варненския –България.
Асклепионът е модерна за времето си балнеолечебница, построена върху повече от 3500 кв.м площ. Изградена е по римски образец, с отделения за
индивидуална и колективна балнеотерапия за масаж, подводна гимнастика и
др. Асклепионът е построен сред зеленина и овощни градини, театри, стадиони за игри и физкултурни занимания. Лечебният процес в него се допълва с
елементи от лечебната физкултура. Още от древността се полагат основите за
развитие на организирано и целенасочено, според тогавашните възможности,
комплексно балнео- и климатолечение, съчетано с лечебна физкултура.5 Найранните минерални бани в града от римския период (II – III в.) са две – Пауталийските терми6 и римската баня7. В римските бани основни помещения са:
аподитериум (съблекалня), калдариум (гореща зала), тепидариум (умерено
топла зала), фригидариум (студена зала), лаконикум (пералня), палестра (гимнастическа зала), преферниум – пещ за затопляне на помещенията, свързана с
хипокаустна инсталация (подово и стенно отопление). Методите за лечение с
минерална вода в тях са съчетани с психотерапия.8
Асклепионът се посещава от болни римски войници и болни хора от далечни страни и континенти. Преди да го посетят, болните се подлагат на пост
(въздържание от храна и напитки). Те принасят кръвна жертва и преспиват
в храма на Асклепий върху кожата на жертвеното животно. През нощта бог
Асклепий ги посещава в съня им. На сутринта те разказват съня си на жреца
в храма, а той по съня определя лекарствата и начина на лекуване, според
волята на Асклепий.
Наред с Асклепий, в светилищата на Пауталия са намерени и много
оброчни плочки, посветени на божествата – Хигия, дъщеря на Асклепий, и
бога гадател Телесфор. В древния римски курорт се създават традициите в
почитта към градската баня, а богатството на минералната вода е причина за
Баров, Б. Кюстендил – балнеолечебен и курортен център – В: Кюстендил и
Кюстендилско. София, 1973, с. 387 (Barov, B. Kyustendil – balneolecheben i kurorten
tsentar. – V: Kyustendil i Kyustendilsko. Sofiya, 1973, s. 387).
6
Намират се около джамията „Ахмед бей“, на кръстовището на ул. „Хр.
Смирненски“ и „Ст. Караджа“ в съвременния Кюстендил.
7
Разкрита при канализирането на града през 1972 г., на кръстовището на ул.
„Цар Михаил Шишман“ и „Цар Иван Шишман“.
8
Иванов, Й. Северна Македония. София, 1906, с. 187 (Ivanov, Y. Severna
Makedoniуa. Sofiya, 1906, s. 187).
5
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просперитета и развитието на Пауталия като курортен център.9 В античния
град са сечени над 900 вида монети. Пауталия просъществува близо пет века
и заема важно и стратегическо място в Римската империя.
През VI в. започват нападения на славяни, прабългари и авари върху
земите на Балканския полуостров. Техните набези подлагат на разрушения
голям брой селища. Под тези удари попада и Пауталия. След 553 г. името ѝ не
се споменава в писмените източници няколко века.
Едва през 1018 г. градът е споменат като Велбъжд, с което име влиза в
пределите на Втората българска държава. През 1379 г. последният владетел
на Велбъждското княжество е Константин. Със завладяването на княжеството
от турците, в продължение на много години то се нарича Константинова баня.
За късно средновековния Велбъжд през 1559 г. се споменава, че има две бани
с топла вода, приличащи на тези при Падуа.10 Турският историк и библиограф
Хаджи Калфа (1609 – 1657) споменава, че в града има много къпални в над 12
каменни бани с кубета.11
С идването на турците имената на много селища претърпяват изменения. Турският историк и пътешественик Евлия Челеби (средата на XVII в.)
приема, че името на града – Кюстендил, произхожда от юрушката дума „кюстен”, което в превод означава баня. Това е и още едно доказателство, че изобилието от минерална вода определя и неговото развитие. Евлия Челеби
прави подробно описание, като го нарича град на „гевгирени бани, с високи
сводове, с много басейни (хавузи), курни и няколко отделения”. В тези бани
е определено специално помещение за къпане на турските бейове, което е с
остъклени предни стаи и „курни” за умиване.12 Богатството на минералните
извори ефективно се използва от турците. Те прогонват една част от местното
население и то се изселва в околните на града села, а останалата част приема
исляма. В града живее съвсем малка част от християнското население.
Освен като курортен град, Кюстендил е важен административен център, седалище на санджак, в който влизат земите на каазите: Кюстендил, Радомир, Дупница, Мелник, Петрич, Струмица, Радовиш, Тиквеш, Велес, Щип,
Кратово и Враня. Кюстендилският санджак просъществува до началото на
XIX в.13 По време на своето владичество в града, турците използват минералната вода на повече от 20 извора. Обществените бани – хамами, и джамиите
са на особена почит и са знакови архитектурни знаци за типичния мюсюлИванов, Й. Северна Македония, с. 187 (Ivanov, Y. Severna Makedoniуa, s. 187).
Енциклопедичен речник Кюстендил, с. 41 (Enciklopedichen rechnik
Kуustendil, s. 41).
11
Енциклопедичен речник Кюстендил, с. 41 (Enciklopedichen rechnik
Kуustendil, s. 41).
12
Eнциклопедичен речник Кюстендил, с. 42 (Enciklopedichen rechnik
Kustendil, s. 42).
13
Йовев, Ст. Кюстендилъ въ миналото и сега, с. 13 (Yovev, St. Kustendil vu
minaloto i sega, s. 13).
9
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мански град.14 Турците построяват над 12 каменни бани с кубета – хамами,
три от които са се запазили и до днес. „Чифте баня” е построена от Сюлейман
паша през 1489 г. върху основите на Пауталийския асклепион, в близост до
нея е построена „Дервиш баня“ (1556), „Чукур баня“ (1581), „Шабан баня“
(1841).15 Баните в града са малки, тъмни, с обилно течаща топла минерална
вода. Всяка една от тях има собствено наименование. Баните са пръснати в
отделните части на града, но все в близост с топлите минерални извори. С
изключение на „Чифте хамам”, останалите бани са с едно отделение: „Джин
хамами” на Граничката капия, „Хаджи Диндер хамами” на Аджундар, „Чукар
хамами” (вкопана дълбоко в земята), „Пазар хамами”, „Сачанъ хамами” и др.
При някои от тях има малки отделения за обществени перални.16 Устройството в баните е почти еднообразно. Във всяка една от тях в средата на помещението се намира малък басейн с топла минерална вода, а около него са разположени корита – „курни”, с топла и студена вода. Къпещите се се накисват
по 15-20 минути в басейна и след това около „курните” – прави или седнали
на дървени столчета, се измиват.17 Типовото разпределение на обществените
бани в града е следното: съблекалня с миндери за почивка, къпалня с басейн и
ниши – курни, хавле – потилня с курни, отходно място и чешма. Затоплянето
става по естествен начин чрез горещата минерална вода.18
Стари хроники от миналото разказват, че „хамамите докарват всякакви
облаги за тялото”. В тях преминава голяма част от ежедневието на жителите в
града. „Турчинът рано-рано отиваше в близката до дома му баня, окъпваше се
безплатно или оставяше десет пари за прислугата. Оттам отиваше в кафенето,
където престояваше няколко часа. През това време ханъмата по примера на
мъжа си се намираше в банята.”19 За лечение и почивка в града идват турски и
други граждани от цялата империя, както и обитатели на султанските хареми.
В едно от най-ранните описания за града (1499) рицарят Харт съобщава, че
„Велбъждка баня” е голям и хубав град, в който е настанена и част от сул-

Коцева, В. Честита баня. Етноложки поглед към хигиената на българите.
София, 2012, с. 108 (Koceva, V. Chestita banya. Etnolozhki pogled kаm higienata na
bаlgarite. Sofiya, 2012, s. 108).
15
Венедикова, К. Надписи от град Кюстендил. – В: Известия на исторически
музей Кюстендил, т. XIV, Кюстендил, 2007, с. 85 (Venedikova, K. Nadpisi ot grad
Kyustendil. – V: Izvestiya na istoricheski muzey Kyustendil, t. XIV, Kyustendil, 2007,
s. 85).
16
Иванов, Й. Северна Македония, 162–163 (Ivanov, Y. Severna Makedonia,
162–163).
17
Руменин, К. Здравното дело в Кюстендил и Кюстендилско до 9.09.1944 г.,
с.173 (Rumenin, K. Zdravnoto delo v Kustendil i Kustendilsko do 9.09.1944 g., s. 173).
18
Енциклопедичен речник, Кюстендил (Entsiklopedichen rechnik Kyustendil).
19
Ангелов, Г. Кюстендилъ. Печатница на бр. Дюлгерови, Кюстендилъ, 1900,
с. 61 (Angelov, G. Kуustendil. Pechatnitsa na bratya Dyulgerovi, Kyustendil, 1900, s. 61).
14
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танския харем. Старите жители на града пазят спомена за махала „Сарай”.20
На българките в града е разрешено да посещават банята само в един ден от
седмицата, и то във вторник след обяд – време, определено от „мезлиша” (Окръжен управителен съвет в града). По време на къпането, ако влезе ханъмка в
банята, тя пропъжда неумитите българки с децата, а при съпротива от тяхна
страна ги залива с вряла вода.21
След освобождението на града от турско владичество важно място в
местната икономика и политика на общината заема балнеолечението. Според
чл. 6 от Закона за топлите и минерални води в България (1891), кюстендилските
бани се отстъпват по законодателен ред и за вечни времена на Кюстендилската
градска община. Тя е задължена за най-малко три години да подобри и построи
хигиенични помещения за бани, и да следи за правилната им експлоатация. В
задължението ѝ влиза поддържане терена около баните и разкрасяването му с
дървета и зеленина.22 Общината в града изготвя Правилник за общинските бани
и пералища, който е гласуван на 10 октомври 1891 г. с протокол под № 241, изменен и допълнен от окръжния хигиенически съвет при общината с протокол
№ 12 от 13 ноември с.г. В протокола е отбелязано, че съществуващите шест
средновековни бани трябва да се използват за хигиена и балнеолечение на населението в града. Съставен е график за ползване на баните и пералищата. Определени бани за къпане в града са: „Чифте баня” (мъжка и женска) за ежедневно
къпане и миене, а останалите бани – „Дервишка”, „Чукурска”, „Аджундарска”,
„Пазарска” и „Алайска”, са определени за къпане, с изключение на: понеделник – вторник, когато се използват и за пране, заедно с пералището „Шабан”.
Банята „Сачанъ” и пералището „Чифте” са оставени за ползване на местната
болница и военния полк в града. Къпането на мъже и жени става в определени
от правилника дни и време през денонощието. Банята „Чифте” се ползва за къпане и миене денонощно, а останалите бани са отворени за жените от изгрев до
залез слънце, за мъжете – след залязването на слънцето до изгрева му. Между
къпанията на жените и мъжете трябва да има два часа за почистване на баните.
Миенето се извършва в определените отделения, а къпането в „хавузите”. Ваните в баните са направени от метал и са разпределени според здравословното
състояние на посетителите. Ядене и спане в помещенията на баните са забранени. Забранени са употребата на спиртни напитки, посещения на умствено
разстроени посетители и на хора, занимаващи се с проституция. При къпане и
миене посетителите ползват от наемателя на баните – риза, престилка, хавлия и
теляк, а къпещите се вън от ваните ползват само престилки. Деца под 12 години
Попов, К. Кюстендилският санджак. – В: Кюстендил и Кюстендилско.
София, 1973, 87–88 (Popov, K. Kyustendilskiyat sandzhak. – V: Kyustendil i Kyustendilsko.
Sofiya, 1973, 87–88).
21
Ангелов, Г. Кюстендилъ, с. 64 (Angelov, G. Kyustendil, s. 64).
22
ИСДА – Кюстендил, фонд 25 К, оп. 1, а.е. 8, л. 61 (ISDA – Kyustendil, fond 25
К, op. 1, a.e. 8, l. 61).
20
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не се допускат да се къпят сами, без придружител. За спазване на определените
условия и ред в баните се грижат наемателят, градският санитарен и полицейският пристав в града.23
Изготвеният правилник е съобразен с нормите на поведение в традиционното българско общество по това време. В банята жени и девойки не се
къпят съвсем голи. Те обличат специална риза, или покриват „срамните си
части” с престилка, а момите задължително покриват и гърдите си. Откриването на някоя част от голото тяло се смята за много срамно.24
В десетилетията след Освобождението в Кюстендил се извършва преди
всичко преустройство на заварената база и не се строят нови бани. Членовете
на общинското градско управление предпочитат изграждането на нови бански постройки да се поеме от частни лица, които обаче не разполагат с нужния капитал и нямат силен мотив да се заемат с това начинание.25
През 1901 – 1902 г. с цел промяна на ситуацията общинската управа на
Кюстендил си поставя задача да превърне града в “европейски тип балнеологичен курорт”. Тази задача не е доведена докрай, въпреки че общината е в постоянна преписка с Министерството на търговията и земеделието. То изпраща
д-р Ванков (геолог минералог) и д-р Т. Цанков (районен инженер по мините)
да проучат състава на минералните води. По финансови причини до краен
анализ на минералната вода в града не се стига. Общинската управа изпраща
обявления в чуждестранни вестници за предлагане на концесия направата на
образцова модерна баня и предлага в бюджета за 1902 г. да се отделят средства за анализиране на топлите минерални извори26.
През 1908 г. баня „Алайска” е дадена за ползване на 13-и Рилски полк в
града – къпане в два дни през седмицата на по-низшите чинове – „от 12 часа
на пладне в събота до 12 часа на пладне в понеделник”. В останалите бани
на града – „Пазарска”, „Дервишка”, работното време е съобразено с летния и
зимния сезон. За летен сезон е определено времето: 1 април – 15 септември,
за зимен сезон – 16 септември до 1 април. През летния сезон работното време
е: 5:00 – 12:00 часа преди (пладне) и 13:00 – 23:00 часа след (пладне). През
зимния сезон работното време е 6:00 – 12:00 часа преди (пладне) и 13:00 –
21:00 часа след (пладне).27 Наемателите на баните определят график за къпаИСДА – Кюстендил, фонд 25 К, оп.1, а.е.1, л. 61–63 (ISDA – Kуustendil, fond
25 К, op. 1, a.e. 1, l. 61–63).
24
Гребенарова, Сл. Народна хигиена – В: Българска етнология, бр. 3-4, 1999,
с. 88 (Grebenarova, Sl. Narodna higiena – V: Balgarska etnologiya, br. 3-4, 1999, s. 88).
25
Значението на банята за здравето на човека – В: Медицинска беседа, бр. 12,
1904, 705–710 (Znachenieto na banyata za zdraveto na choveka. – V: Meditsinska beseda,
br. 12, 1904, 705–710).
26
ИСДА – Кюстендил, фонд 25 К, оп. 1, а.е. 8, л. 70–76 (ISDA – Kyustendil, fond
25 K, op. 1, a.e. 8, l. 70–76).
27
ИСДА – Кюстендил, фонд 25 К, оп. 1, а.е.14, л. 68 (ISDA – Kyustendil, fond
25 K, op. 1, a.e. 14, l. 68).
23
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ния в баните: „Дервишъ баня” мъжете се къпят във вторник, петък и неделя,
а останалите дни са определени за жените. „Чукуръ баня” се ползва от мъже в
петък и неделя, а през останалото време се ползва за къпане от жени. „Пазаръ
баня” е за ежедневно ползване през седмицата само от жени. В „Алай баня”
ежедневно се къпят жени, с изключение на понеделник, ден, определен за къпане на войници от 13-и Рилски полк. През времето от 1 май до 1 септември,
баните „Дервишъ” и „Чукуръ” работят денонощно до 7 часа сутринта и в тях
е разрешено да се къпят само мъже, през останалото време се къпят жените
в дни, определени в графика. В басейните е разрешено да се влиза без риза и
пещимал (престилка). Леглата за почивка след баня са дървени или железни,
покрити със сламеници. За жените има определен регламент за продължителност на къпането – 30 минути най-много.28
През 1908 г. се каптират топлите минерални извори в подножието на
Хисарлъка, изгражда се водопровод, започва реконструкция на късносредновековната „Чифте хамам”. През 1910 г. тя е частично разрушена и върху основите ѝ е изградена нова модерна градска баня, със самобитна архитектура,
по проект на архитект Христо Ковачевски. Сградата е на два етажа и се състои от две отделения – мъжко и женско, всяко от които има по три басейна.
Водата в басейните се поддържа 37-38 и 39-40 градуса.29 Преустройството и
реконструкцията на банята завършват през м. септември 1913 г. Около „Чифте баня” е построен парк „Банска градина“ с много зеленина и цветя. На
свое заседание от 28 юни 1912 г. общинското управление приема Правилник
за експлоатация на новата „Чифте баня”. На 11 октомври 1913 г. е взето решение за експлоатация и на „Дервиш баня”. Българският и чуждестранният
печат рекламират лечебното свойство на кюстендилската минерална вода30.
Приет е и Правилник за експлоатация на общинските бани в града31, въвеждат се абонаментни карти за къпане в новата „Чифте баня” от 1 юли 1914 г.
за всички посетители: 10 къпания в продължение на 3 месеца, ползват 10%
намаление, 20 къпания в продължение на 6 месеца, намалението е 20%, а за
30 къпания ползват 30% намаление в продължение на 6 месеца.32
През първата половина на XX в. в „Чифте баня“ няма организирана санитарно-курортна помощ. За всички болни отговаря д-р Оливер – управител
на баните в града. Болните посетители в града се настаняват в частни квартиИСДА – Кюстендил, фонд 25 К, оп. 1, а.е. 21, л. 28 (ISDA – Kyustendil, fond
25 K, op. 1, a.e. 21, l. 28).
29
А.Т.П. Кюстендилъ като курортъ, в. „Кюстендил“, бр. 26, 23 октомври
1935 г., с. 1.
30
ИСДА – Кюстендил, фонд 25 К, оп. 1, а.е. 20, л. 50–52 (ISDA – Kyustendil,
fond 25 K, op. 1, a.e. 20, l. 50–52).
31
ИСДА – Кюстендил, фонд 25 К, оп. 1, а.е 21, л. 26–29 (ISDA – Kyustendil, fond
25 K, op. 1, a.e. 21, l. 26–29).
32
ИСДА – Кюстендил, фонд 25 К, оп. 1, а.е. 22, л. 147 (ISDA – Kyustendil, fond
25 K, op. 1, a.e. 22, l. 147).
28
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ри, условията в които се определят от Правилника за развитие на Кюстендил
като курорт. Въпреки липсата на медицински кадри баните се посещават и от
болни, които се лекуват без лекарски указания. Обяснение за този факт може
да се потърси в оздравителния ефект на минерални бани, доказан от векове.
Добре съхранена баня от древността е „Дервиш баня” – средновековна османска обществена баня. Наименованието ѝ е свързано с термина
„дервиш“. При бекташиите дервиш е една от четирите низши степени за
послушници – ашътък, талиб, мухиб и дервиш.33 Авторът на статията поддържа хипотезата, че дервишите в Кюстендил са потомци на богомилите от
гр. Коня – Турция, приели исляма.34 Годината на построяването на банята
е засвидетелствано от цифровия ѝ надпис на фасадата (1566). На същата
стена са вградени още два тухлени надписа, посочващи годините 1604 и
1835. Вероятно тогава са извършвани ремонти на банята. Строежът ѝ е от
ломени каменни блокове, червени тухли – все материали от средновековната крепост. Това проличава от клетъчната зидария с корниз „вълчи зъб”.
Покривната конструкция на банята е с оловни плочи. Извисеният купол над
къпалнята е осветлен с кръгове от лято стъкло, а басейнът е в осмоъгълна
форма. На източната ѝ стена се намира кована желязна врата, затваряна с
желязна верига и „топуз”. Съблекалнята има правоъгълна форма, с цилиндричен купол, а на пода е разположен дървен подиум, който се използва от
къпещите се за почивка и приятни разговори на кафе, бяло сладко и плодове. Между съблекалнята и къпалнята има отдушник за парата. Мраморните
чешми и корита – „курни”, са разположени в ъглите на къпалнята и басейна.
Най-горещото помещение е „хавлето” (потилня) и се намира на източната
стена, в непосредствена близост до тоалетната. Ритуалната ниша за принасяне в жертва – петел и палене на свещи, е разположена на северната фасада. Интересен надпис от Пауталия е поставен върху част от гранитна плоча
при градежа на банята като строителен материал. Той гласи: „Всички, които
отиват от крепостта или към крепостта, като ги забелязвам, преглеждам ги”.
Проф. Йордан Иванов счита, че този надпис е от главната крепостна порта.35
Венедикова, К. Надписи от град Кюстендил, с. 84 (Venedikova, K. Nadpisi ot
grad Kyustendil, s. 84).
34
В Кюстендил се заселват 70 семейства от гр. Коня – Турция. Тези семейства
са от бекташийския орден и са потомци на богомилите, приели исляма в гр. Коня.
Като подкрепа на тази теория, авторът посочва осмоъгълната форма на басейна в банята, ритуалната ниша на северната фасада за палене на свещи и принасяне в жертва
на петли. Петелът е тотемна птица за бекташиите – връзка между хората и боговете.
Със същият знак е и паленето на свещи. Теорията за богомилите, приели исляма се
потвърждава от множеството легенди за богомилската пътека, пътят на която преминава в непосредствена близост до минералните извори под Хисарлъка.
35
Слокоска, Л. Античната история на Кюстендил и на Кюстендилския
край според исторически извори и археологически материали – В: Кюстендил и
Кюстендилско, София, 1973, с. 47 (Slokoska, L. Antichnata istoriya na Kyustendil i
33
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Античният надпис е изписан във висок, поетичен стил. Възможно е той да е
част от надгробна плоча от некропола на Пауталия.36
Късносредновековна по строеж е и баня „Алайска”. През 1912 – 1914 г.
върху частично разрушената баня след Освобождението се построява неголяма двуетажна сграда с едно отделение. През 1924 г. общинското градско
управление взема решение за преустройството ѝ в модерна минерална баня.
В изготвения проект се посочва, че на втория етаж общото помещение за събличане е с по-голяма площ и се състои от две стаи с 5 и 7 легла и две кабини
с по две легла. На партера общата стая за събличане е с 5 легла и общ дъсчен
площад от 25 кв.м за къпещите се от 3. класа.37 През м. ноември 1926 г. общинският съвет утвърждава проекта за новата баня, строителството ѝ започва
през пролетта на 1927 г. и завършва през 1928 г. Банята „Алай” е пусната в
експлоатация през м. август с. г. Тя се ползва за лечение и хигиенни къпания
от гостите и гражданите на Кюстендил. С цел подобряване на балнеолечението общината назначава от 1 юли 1928 г. д-р Леон Оливер за управител – лекар
на баните. Той има задължението да следи хигиената на помещенията в тях,
температурата на водата в басейните и поддръжката на парка около баните.
Болните са преглеждани в амбулатория, където получават напътствия за провеждане на банските процедури.38 По отношение ползването на общинските
бани управата на града води социална политика. На 17 юни 1921 г. на извънредно свое заседание с протокол № 25 тя взема решение да се къпят безплатно в общинските бани, с изключение на „Чифте баня”, всички кюстендилски
граждани – инвалиди, без разлика на бедни и богати39, на 18 септември 1930 г.
е разрешено безплатно ползване на „Чифте баня“ от участниците в конгреса
на организацията „Доброволно спасителните дружини в България”40.
През 20-30-те години на XX в. лечебната слава на кюстендилската
минерална вода се разпространява из цяла България и през летните месеци
градът се посещава от хиляди селяни и граждани. Те се настаняват в частни
квартири, понякога при мизерни условия. Ползват за хранене частните гостилници и ресторанти, някои от гостите на града си готвят сами или ползват
храна от бакалниците в града.
Kyustendilskiya kray spored istoricheski izvori i arheologicheski materiali. – V: Kyustendil
i Kyustendilsko. Sofiya, 1973, s. 47).
36
Според мнение на Явор Митов – историк в Регионален исторически музей,
Кюстендил.
37
ИСДА – Кюстендил, фонд 25 К, оп.1, а.е. 28, л. 196 (ISDA – Kyustendil, fond
25K, op. 1, a.e. 28, l. 196).
38
Руменин, К. Здравното дело в Кюстендил, с. 179 (Rumenin, K. Zdravnoto
delo v Kyustendil, s. 179).
39
ИСДА – Кюстендил, фонд 25 К, оп. 1, а.е. 26, л. 14 (ISDA – Kyustendil, fond
25 K, op. 1, a.e. 26, l. 14).
40
ИСДА – Кюстендил, фонд 25 К, оп. 1, а.е. 37, л. 1 (ISDA – Kyustendil, fond 25
K, op. 1, a.e. 37, l. 1).
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През този период, общинската управа ежегодно подновява с нови правила и изисквания Правилника за експлоатация на общинските бани, следи
внимателно книгата за впечатления и изказани благодарности от посетители
и гости на Кюстендил относно обслужването и лечебните качества на минералната вода 41.
Къпането и лечението с минерална вода се свързва и с важни периоди
от жизнения цикъл на човека. Булката и младоженецът се къпят задължително преди сватбата и редовно през първата година след нея. Според поверие,
ако не се къпят, няма да имат деца.42 През първите десетилетия на XX в. в
„Дервиш баня”, в един от дните – четвъртък, петък или събота, водят годеника и годеницата преди сватбата на баня. При къпането им, особено на бъдещата невяста, присъстват жени – роднини от страна на момчето, за да огледат
тялото ѝ за евентуални белези – „кусуре”. Ходенето на баня е придружено с
музика и веселие. Информатори си спомнят, че годеницата след баня я захранват с ябълка и мед, а годеника – с вино, като придружаващите го мъже играят
голи хоро в басейна.43
В края на 30-те години на XIX в. съществуват сведения, че минералните
бани се използват много интензивно и благодарение на приходите от тях общинското градско управление благоустроява града. Къпанията в минералните
бани сравняват с „градска воденичка, която непрекъснато меле зиме и лете”,
и чиито приходи с всяка година нарастват.44 В потвърждение на казаното Ст.
Йовев в своите изследвания за Кюстендил посочва данни за регистрирани
300 000 къпания през 1935 г., които носят приход от 2,5 млн. лв. Баните се
посещават не само от местното и на околните селища население, но и от гости
от различни райони на страната, както и от чуждестранни клиенти от Турция, Гърция, Германия, Унгария, Египет и др. Ниските входни такси в баните,
красивата природа, балканската вода за пиене и благоустройството на града
отреждат мястото му на един от първите курорти в страната.45
За успешното развитие на Кюстендил през този период значим дял има
политиката, която води общинската градска управа. Тя изготвя и приема Правилник за курорта Кюстендил. Активният курортен сезон започва от 1 юни и
продължава до 30 септември. През това време курортът е под надзора на създаденото от общината Курортно управление. В него специална и отговорна
роля играе Курортната комисия, в която влизат: старши градски лекар, градИСДА – Кюстендил, фонд 44 К, оп. 1, а.е. 10, л. 1–2 (ISDA – Kyustendil, fond
44 K, op. 1, a.e. 10, l. 1–2).
42
Гребенарова, Сл. Народна хигиена, с. 79 (Grebenarova, Sl. Narodna higiena, s. 79).
43
По сведения на информатори: Славка Хр. Спасова, р. 1910 г., омъжена 1928 г.;
Павлина Р. Лучкова, р. 1912 г., омъжена 1932 г., Василка Д. Балканска, р. 1909 г.,
омъжена 1929 г.
44
Захариев, Й. Кюстендил. – Архив за поселищни проучвания, 1938, 1, с. 80
(Zahariev, J. Kyustendil. – Arhiv za poselishtni prouchvaniya, 1938, 1, s. 80).
45
Йовев, Ст. Кюстендилъ въ миналото, с. 26 (Jovev, St. Kyustendil v minaloto, s. 26).
41
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ският инженер, околийският полицейски началник, представители на гостилници и хотели и двама граждани, посочени от Общинския съвет. Курортната
комисия започва работа 1 месец преди активния сезон (на 1 май). Под нейно ръководство и надзор се създава и Квартирно бюро в града. В бюрото се
съхраняват: списъкът на удобните квартали за почиващи, планът на града,
рекламни табели и листове. Бюрото дава безплатна информация, интересуваща посетителите и гостите на града. Само служителите в него имат право
да посрещат и настаняват гостите в курорта, да вписват данните им в книгата
за гости, да заверяват бележките и билетите в БДЖ, да развеждат гостите из
града и да ги запознават с неговите забележителности. Служителите строго
следят за изпълнение на разпорежданията на Курортната комисия, проверяват лично жилищата, в които са настанени гостите, следят за удобствата и
обзавеждането на стаите. Преди настаняването извършват проверка на стаите, предназначени за посрещане на гости, проверяват тяхната мебелировка и
хигиена, държат строго във всяка стая да има окачен списък, отразяващ мебелировката, цената на нощувката, броя на леглата и посочения период за смяна
на бельото. Проверяващите служители носят отличителни знаци: на главата
– бяла шапка, а на лявата ръка лента с надпис „Квартирно бюро”. Квартирното бюро през посочения период се помещава на площад „Св. св. Кирил и
Методий”, в сградата на училище „Отец Паисий”. Работното му време е през
целия ден и продължава до късна вечер – 23:00 ч.46
Балнеолечението в Кюстендил до 1944 г. се осъществява единствено
чрез къпанията в минералната вода. Не се използват допълващи процедури
и лечебни фактори. В града функционират три бани, като само две от тях се
ползват за лечебни процедури – „Чифте баня” и „Алай баня”, а „Дервиш баня”
се пази като архитектурен паметник и е пригодена само за хигиенни къпания
на местното население.
Няколко години след смяната на политическо управление в България,
през 1947 г. председателят на Градския общински съвет – Кюстендил, издава
заповед за учредяване на Курортна комисия към съвета и на Курортно бюро
към нея.47 С окръжно писмо № 10 от Централния комитет на помощна организация – София, се предлага откриване и създаване на общежития, пансиони,
почивни домове, почивни лечебни станции и санаториуми в града.48
С Постановление на МС от 6 март 1950 г. Кюстендил е обявен за курорт
с национално значение, а минералните бани преминават за управление, опазване и ползване към Санаторно-курортно предприятие при Министерството
ИСДА – Кюстендил, фонд 25 К оп. 1, а.е. 50, л. 70 (ISDA – Kyustendil, fond
25 K, op. 1, a.e. 50, l. 70).
47
ИСДА – Кюстендил, фонд 562, оп. 1, а.е. 36, л. 48-85 (ISDA – Kyustendil, fond
25 K, op. 1, a.e. 26, l. 14).
48
ИСДА – Кюстендил, фонд 47, оп. 1, а.е. 3, л. 114 (ISDA – Kyustendil, fond 25
K, op. 1, a.e. 26, l. 14).
46
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на народното здраве. Като основание за тези промени се посочват фактите:
„Кюстендил е 22 000-ен град, с военно поделение, гимназии, учителски институт. Той е център на голяма околия, която има нужда от „хигиенно къпане”.
За по-доброто развитие на града като национален курорт, на 18 април 1950 г.
хълмът над града – „Хисарлъка”, е обявен за народен парк за отмора на гражданите и гостите на града.49
През този период в Кюстендил са построени следните сгради: 1948 г. –
Дом за почивка и лечение на работниците от Министерството на транспорта
със 111 легла (средствата са от железничарската каса), Дом на служителите и
работниците от Министерството на народната просвета (1950), построен със
средства от учителската каса, със 140 легла, ползван за пансион на ученици
през зимата от цялата страна, а през лятото за почивка на учителите. През
1952 г. сградата става целогодишен Почивен дом на учителите. През 1957 г. е
построен и открит Дом за почивка и лечение на миньорите от цялата страна,
със 177 легла.
Създаденият балнеосанаториум през м. октомври 1950 г. е с 25 легла и
се помещава първоначално в частната вила на архитект Стоев. През 1953 г.
се извършва разширение на санаториума и в частната вила на Г. Зарев се откриват още 35 легла. Допълнителни легла се разкриват през същата година и
в „Алай баня”.
През 1957 г. в Кюстендил се създава Местно курортно управление и
курортна поликлиника, която се помещава в две стари дюкянчета на града с
лекарски кабинет и малка физиотерапия на ул. „Цар Михаил“ № 3. Тя е специализирано лечебно-профилактично заведение в курорта и е предназначено
за медицинско обслужване на болни при амбулаторни условия, ненастанени
в санаториумите. Курортната поликлиника е обзаведена с медицинска апаратура и има всичко необходимо за диагностика и лечение. Отличава се по
организационна структура от градската поликлиника.50
За организиране на почивката и лечението на кооператорите Министерският съвет с разпореждане № 101 от 30 май 1951 г. създава към Министерството на земеделието предприятие „Почивни домове на трудещите се селяни”. От
1 януари 1968 г. с решение на МС № 538/26.XII.1967 г. почивните домове и балнеосанаториуми преминават към Управителни кооперативни съюзи51. Построяването на „Почивен дом на трудещите се селяни” е завършено през м. април
1958 г. Домът разполага със 160 легла и първите болни постъпват веднага след
официалното му откриване на 8 май 1958 г. В началото на 1959 г. Почивният
ИСДА – Кюстендил, фонд 562, оп. 1, а.е. 11, л. 53-54 (ISDA – Kyustendil, fond
25 K, op. 1, a.e. 26, l. 14).
50
Енциклопедичен речник Кюстендил, А – Я, София, 1988, с.332
(Entsiklopedichen rechnik Kyustendil, A – YA, Sofiya, 1988, s. 332).
51
ИСДА – Кюстендил, фонд 537, историческа справка, с. 2 (ISDA – Kyustendil,
fond 537, istoricheska spravka, s. 14).
49
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дом на трудещите се селяни става Балнеосанаториум на трудещите се селяни52.
В този санаториум освен водолечение с минерална вода се прилага и медолечение при някои възпаления на дихателните пътища.53
През 30-те години на XX в. общинското градско управление прави няколко несполучливи опита за построяване на плаж с минерална вода в града,
но по редица обективни причини не успява да реализира тази идея.54 Приблизително две десетилетия по-късно, едва през 1958 г., е открит плувен комплекс-плаж в града – с минерална вода, която се използва от няколко спортни
плувни съоръжения в него: басейн 50/25 м и детски басейн 25/12,5 м. Плажът
разполага с хотелски комплекс със 130 места, сладкарница, зали за борба, баскетбол, спортни площадки за хандбал и футбол. През периода 1972 – 1983 г.
в комплекса се построява закрит плувен басейн 25/12,5 м и плувен басейн с
надуваемо покритие със същите размери.55 През 90-те години плажът постепенно загубва първоначалния си примамлив и курортен вид и в началото на
XXI в. престава да функционира.
През 1958 г. трите дома за почивка – Дом на железничаря, Дом на учителя и Дом на миньора, са обединени в един балнеосанаториум под ръководството на ЦС на БПС, управление „Почивни домове и санаториуми”, с голям
брой медицински персонал в отделенията за физиотерапия, лечебна физкултура, парафинолечение и клинична лаборатория.56 До края на 1962 г. курортната поликлиника е обединена с Балнеосанаториума на МНЗ, а в началото
на 1963 г. тя се отделя от Балнеосанаториума на МНЗ и започва строежът на
новата курортна поликлиника и балнеолечебница.
С постановление № 52 на Министерския съвет от м. декември 1965 г.
се създава към МНЗСГ – Санаторно-курортно управление в София и Районни
санаторно-курортни управления по места, които започват да функционират от
1 април 1966 г. Курортна поликлиника отново се обединява с Балнеосанаториума на МНЗСГ. Районното санаторно управление в Кюстендил, освен санаториума с курортната поликлиника, ръководи и лечебния комплекс „Алай баня”.
Новопостроената курортна поликлиника е открита на 8 юли 1966 г.
През м. януари 1969 г. тя и балнеолечебницата са самостоятелни заведения.
През същата година курортната поликлиника заема второ място сред курортните поликлиники в системата на санаторните курортни управления. Поликлиниката е обзаведена с модерна диагностична и лечебна апаратура. Балнеолечебното отделение в нея е с два сектора – мъжки и женски, като във всеки
Цит. съч., с. 1 (Cit. such., s. 1).
ИСДА – Кюстендил, фонд 537, оп.1, а.е. 10, л. 1-12 (ISDA – Kyustendil, fond
537, op. 1, a.e. 10, l. 1-12).
54
ИСДА – Кюстендил, фонд 25 К, оп. 1, а.е. 49, л. 163-168 (ISDA – Kyustendil,
fond 25 K, op. 1, a.e. 49, l. 163-168).
55
Енциклопедичен речник, с. 513 (Entsiklopedichen rechnik, s. 513).
56
ИСДА – Кюстендил, фонд 535, историческа справка, с. 1 (ISDA – Kyustendil,
fond 535, istoricheska spravka, s. 1).
52
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един от тях има отдел за групова и индивидуална балнеотерапия. В курортната поликлиника се извършват следните процедури: електро- и светлолечение,
парафин, кинезитерапия и калолечение.57
Още през 1966 г. в Кюстендил е основано научно дружество от 20-24
курортолози и физиотерапевти. Основната му дейност е разработване на научни теми по проблемни въпроси, свързани с работата и развитието на града
като курорт. През 1969-а и 1973 г. в града се провеждат научно-практически
конференции, в които вземат участие лекари от цялата страна.
В отчета на Окръжен санаторно-курортен комплекс – Кюстендил за периода 1971 – 1977 г. е отбелязано, че в основната дейност на курортното лечение и рехабилитация приоритети са: заболявания на опорно-двигателния апарат, на женските полови органи и професионалните заболявания. До м. август
1973 г. курортната поликлиника и санаториумът влизат в Районно санаторно
управление – Кюстендил, което от м. септември с.г. съгласно разпореждане №
416 на МС преминава към санаториална база на Централния съюз на Българските професионални съюзи, заедно със санаториалната и пансионатна база
на Централния кооперативен съюз, под названието Окръжен санаторно-курортен комплекс – Кюстендил.58
Създаденото районно санаторно-курортно управление разкрива в Дома
на трудещите се селяни две артро-ревматични отделения със 142 легла, в
Дома на миньора – две артро-ревматични отделения със 106 легла, в Дома на
просветните работници – неврологично отделение със 135 легла, в Дома на
транспортните работници – професионално отделение със 111 легла, и в двете
частни сгради (вили) – гинекологично отделение.59
В санаторно-курортните заведения годишно се лекуват над 35 000
души, сред тях има и чуждестранни граждани от 13 страни. Става традиция
за града през ежегодно да го посещават по 10 групи финландски граждани,
които са гости и пациенти на курорта. Градът се посещава и от руски групи
от по 30-40 човека. До края на 70-те години на XX в. санаторно-курортното
направление заема водещо място в развитието на Кюстендил, заедно с леката
промишленост. Това спомага за израстването на града като административен
и курортен център на окръга. Развитието му като национален и международен
курорт е приоритетна цел на ръководството на курортния комплекс.60
През 1975 г. се установява творческа връзка между курорта Кюстендил
и Клиниката по изгаряния и пластика към НИБМП „Н. Пирогов” – София.
Енциклопедичен речник, с. 332 (Entsiklopedichen rechnik, s. 332).
ИСДА – Кюстендил, фонд 535, историческа справка, с. 8 (ISDA – Kyustendil,
fond 535, istoricheska spravka, s. 8).
59
ИСДА – Кюстендил, фонд 709, историческа справка, с. 26 (ISDA – Kyustendil,
fond 709, istoricheska spravka, s. 26).
60
ИСДА – Кюстендил, фонд 923, оп.1, а.е. 17, л. 1-3 (ISDA – Kyustendil, fond
923, op. 1, a.e. 17, l. 1-3).
57
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Екипи от двете страни започват експериментално наблюдение върху възможността за балнеолечение на болни с термични и химични изгаряния на кожата.
През 1977 г. в града са лекувани 38 911 болни, от които 15 871 в санаториумите и 23 040 в курортната поликлиника (пансионатно и частно лекуващи
се).61
Кюстендил е обявен за център на международен медицински туризъм
с Постановление на МС № 2 от 11 януари 1979 г.62 На 17 и 18 май 1980 г. в
града се провежда национален симпозиум с международно участие на тема
„Новости в курортното лечение и физиотерапия”.63
От 1 юли 1984 г. се създава Дирекция „Почивно дело и курортно лечение – Кюстендил” – самостоятелна юридическо организация, със свой баланс
и разплащателна сметка. Към дирекцията е прикрепена самостоятелната столова „Й. Николова”, която изхранва до 80 почиващи във времето на активния
курортен сезон.64
Санаторно-курортен комплекс – Кюстендил през 1992 г. разполага с три
санаториума: Санаториум № 1 – на трудещите се селяни; Санаториум № 2,
база 1 /бивш Почивен дом на миньорите/, Санаториум № 2, база 2 (бивш Почивен дом на просветните работници); Курортна поликлиника и три вили. На
2 декември 1994 г. Санаториум № 1 е предаден на Централен кооперативен
съюз – София.65 В началото на 2002 г. Окръжен кооперативен съюз – Кюстендил продава сградата на частни лица и санаториумът преустановява своята
дейност. През м. февруари 2006 г. е преустроен, но запазва своята архитектура от средата на XX в. В сградата се открива първият частен и единствен
петзвезден хотел „Стримон Спа клуб” с възможности за спа и уелнес услуги.
През периода 1997 г. до 1 август 2000 г. Санаторно-курортен комплекс –
Кюстендил е поделение на Санаторно-курортно управление – София, което
през 2001 г. преминава към „Специализирани болници за рехабилитация –
Национален комплекс” със седалище София. То е правоприемник на активите и пасивите на Санаторно-курортен комплекс гр. Кюстендил. Основната
дейност на комплекс – Кюстендил е осъществяване на лечебна помощ.66 По
същото време преустановя своята курортна дейност и Домът на учителите,
който преминава към Профсъюза на учителите в България. Почивният дом
ИСДА – Кюстендил, фонд 923, оп. 1, а.е. 51, л. 6 (ISDA – Kyustendil, fond 923,
op. 1, a.e. 51, l. 6).
62
ИСДА – Кюстендил, фонд 709, историческа справка, с. 26 (ISDA – Kyustendil,
fond 709, istoricheska spravka, s. 26).
63
ИСДА – Кюстендил, фонд 709, историческа справка, с. 18 (ISDA – Kyustendil,
fond 709, istoricheska spravka, s.18).
64
ИСДА – Кюстендил, фонд 1095, историческа справка, с. 1 (ISDA – Kyustendil,
fond 1095, istoricheska spravka, s. 1).
65
ИСДА – Кюстендил, фонд 709, историческа справка, с. 38 (ISDA – Kyustendil,
fond 709, istoricheska spravka, s. 38).
66
Цит. съч., с. 48 (Cit. such., s. 48).
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на железничарите прекратява своята санаториална дейност още през първата
половина на 90-те години на XX в. Частните три вили, използвани за гинекологично отделение, лекуващо женския стерилитет, също преустановяват своята дейност, приватизират се и стават частна собственост. Единствено Домът
на миньора и част от помещенията в Курортната поликлиника продължават
богатите традиции в курортната дейност на Кюстендил.
Едва през лятото на 2010 г. по инициатива на община Кюстендил запустелият и полуразрушен градски плаж е частично възстановен като общинска
собственост. Градският плаж с минерална вода става една от най-посещаваните зони за отдих не само от кюстендилци, но и от гости от близки и далечни населени места. Привлича ги минералната вода в двата плувни басейна
– детски и за възрастни, както и красивата природа. Комплексът е спортна,
туристическа, екологична и атракционна база. В него се провеждат плувни
състезания, за посетителите има душове с минерална вода, санитарни възли
и съблекални. За сигурността на посетителите се грижат спасители, а в непосредствена близост до плажа има медицински кабинет. Обособени са терени
за спортни занимания – футболно и хандбално игрище, площадка за волейбол
и маси за тенис. Всички съоръжения са достъпни и за хора с увреждания.
През януари 2010 г. с активното съдействие на община Кюстендил започва изграждането на Медико-балнеоложкия комплекс „Свети Иван Рилски”. Проектът предвижда създаването на рехабилитационен комплекс – Център за долекуване, продължително лечение и рехабилитация. Възстановеният
и обновен Парк-хотел „Кюстендил” е база за настаняване към този център, с
допълваща функция – рекреация. Балнеоложкият комплекс е преустроен през
периода 2012-2015 г. Той се намира сред уникално красива природа под хълма
Хисарлъка. Открит е за ползване на 22 юни 2015 г. Комплексът притежава 97
луксозно обзаведени стаи с леглова база за 200 гости. Една от стаите е обзаведена и оборудвана за хора със специални потребности. В спа центъра се
предлагат повече от 30 процедури, включващи калолечение, физиотерапия,
кинезитерапия и лечение с минерални води, под формата на различни видове
масажи, парна баня, джакузи, вани и сауна. Парк-хотел ”Кюстендил” е с категория 4 звезди и е единственият хотел общинска собственост в България от
такъв висок клас.
Предстои да се открие и вторият, заключителен етап от Медико-балнеоложкия комплекс „Свети Иван Рилски” – единствен в България Център за
долекуване, продължително лечение и рехабилитация.
Кое прави Кюстендил привлекателна атрактивна туристическа дестинация?
Още през I век древните римляни формират „рекреацията” като понятие
и създават понятието SPA (Sanus pek agna, което означава здраве чрез вода).
През XII в. се налага понятието „курорт”. Принос за гражданската употреба на понятието „туризъм” се създава от писателя Стендал. През последните десетилетия на XXI век смислово и интерпретативно се налага понятието
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„дестинация”, което се употребява в туристически пътеводители, брошури и
в много учебници по туризъм. Работна група към Световната организация по
туризъм предлага през 2002 г. следното определение за местна туристическа
дестинация: „Тя е физическо пространство, в която посетителите прекарват
най-малко една нощувка. В нея се включват туристическите продукти като
помощни услуги и атракции, както и туристически ресурси в рамките дори
на еднодневно пътуване. Дестинацията има физически и административни
граници, в които се определят компетенциите на управление за конкурентоспособност и маркетингът на пазара”. В дестинацията преобладават зони с
различни природни или предизвикани от човека характеристики, които привличат местните посетители или туристи за реализиране на разнообразие от
дейности. Когато една дестинация благодарение на инициативата на местните
жители се посещава от туристи, които стават повече от местните жители през
активния туристически сезон (м. май – м. септември), то тази дестинация е атрактивна и може да доведе до нови инфраструктури и контрол на национално
ниво в развитието ѝ. Когато туристическата дестинация загубва своето привличане, то тогава се засилват продажбите на недвижими имоти и на преден
план изникват екологични, социални и икономически проблеми.
Измененията в природната среда, промените в инфраструктурата и отношението на местните жители към туристите са допълнителни показатели за
успешното реализиране на една туристическа дестинация.67
Именно по тези показатели Кюстендил може да се определи в бъдеще
като център на атрактивна туристическа дестинация. Предпоставки за възникването ѝ са: богатото културноисторическо наследство, прекрасната природа, плодородната земя, чистият въздух, лековитите минерални води, археологическите ценности и културни традиции, запазените обичаи и празници.
По проекта на общината „Акрополът на Пауталия – пътешествие във
вековете” са реставрирани знакови за съвременен Кюстендил крепостни стени на хълма Хисарлъка, които в миналото са с дължина 400 м. При археологическите разкопки са открити 12 бойни кули, които обграждат целия хълм.
Възстановени са три, с височина 12 и 14 м. Предстои в тях да бъдат изградени
постоянни експозиции с артефакти, намерени при археологическите разкопки
на крепостта, както и с материали от културното и историческото минало на
района. Върху основите на откритите останки от епископската базилика от
раннохристиянската епоха предстои изграждане на амфитеатър с 300 места и
на лапидариум с каменни пластики.
Освен това Кюстендил е курортно място още от римския период на съществуването си. В него се намира третият по големина в Европа Асклепион (балнеолечебница), след този на Апенинския полуостров – Епидавъра, и Римските терми във
Христо, Л. Туристически дестинации – същност и развитие, В: NEW
KNOWLEDGE, ISSN 1314-5703, 49–51 (Hristov, L. Turisticheski destinatsii – sashtnost i
razvitie. – V: NEW KNOWLEDGE, ISSN 1314-5703, 49–51).
67
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Варна. Кюстендилските римски терми, чиито останки се виждат и днес, са доказателство за развитие на балнеологията на територията още в древни времена.
Спа процедурите, които днес се предлагат в „Стримон Спа клуб“, преименуван в „Стримон гардън” (2015), и в Парк-хотел „Кюстендил” са не само
оздравителни и възстановителни, но и подмладяващи и разкрасяващи с помощта на фито-, луго- и други различни видове терапия. Чрез предлагането
на уелнес процедури се цели запазване и подобряване на физическото и психичното здраве. Активното използване на масажи, сауни, солариуми, аромотерапия, маски, пилинг, масаж с топли вулканични камъни или с мед помагат
да се постигне психическо спокойствие чрез физически въздействия върху
тялото. Освен това тези хотели и спа центрове предлагат на гостите целогодишни възможности за развитие на различни видове алтернативен туризъм в
града – балнео спа, спа и уелнес, конферентен, приключенски тийм билдинг,
познавателен и планински туризъм.
Освен като курортен център, Кюстендил е и град на художниците. Тук
се намира Художествената галерия „Владимир Димитров – Майстора” с найголямата колекция от уникални творби на твореца, подредени в постоянна
експозиция. Художествената галерия е открита на 24 ноември 1972 г. по случай 90 г. от рождението на Владимир Димитров – Майстора и е знаков елемент от визията на града.
Кюстендил се счита и за овощната градина на България. Известен е в
цялата страна със своите череши, ябълки и сливи. Плодородната земя, подходящият климат и липсата на тежка индустрия го превръщат в град градина. В
периода 2007 – 2015 г. е възстановен ежегодно Празникът на плодородието –
триумф на богатата кюстендилска земя и трудолюбието на хората. Празникът
се празнува в началото на м. септември и показва на гостите и на местните
хора предпоставките за признаването му за овощна градина на България. В
дните на празника площадът на Кюстендил е като райска градина. Градът се
изпълва с цветове и аромати от даровете на плодородната кюстендилска земя
и плодовете от труда на грижливите тукашни стопани.
Традиционен празник за града е и Празникът на черешата, провеждан
всяка година през м. юни. Центърът на града се превръща в изложбена палата
за уникални картини от различни сортове череши, ястия и десерти, приготвяни от тях. Творци на това черешово изкуство са талантливите местни хора от
всички възрасти. Те отбелязват своята благодарност към плодородната земя и
с веселието и таланта си вдъхват нов живот на традициите.
На 14 и 15 август стана традиция в града да се отбелязва „Панагия на
хляба” – празник, който пресъздава народното преклонение пред насъщния.
Въздигането на хляба – неговото ритуално замесване, е символ на сътворението. Самият празник е ритуал, в който се проследява пътят на хляба, от
раждането по време на жътва, ритуалното му замесване в нощвите, до пещта
и разчупването на топлата пита. Тази традиция има приемственост. Тя се предава със сърце и любов от баби на дъщери и внуци.
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Туристическата дестинация се обогатява и от патронния празник на
града – Кюстендилска пролет. Този традиционен общоградски празник има
езически произход. Още от дълбока древност се празнува в деня на пролетното равноденствие на хълма над града – Хисарлъка. В основата на празника е залегнал култът към: слънцето, минералните извори, плодородието,
здравето и красотата. Върху основата на езичеството християнската религия
преосмисля празника и го свързва с църковния празник „Св. Четиридесет
мъченици”. На този ден населението от града и околните селища посещава
скалата под хълма Хисарлъка (стар оброчен езически олтар), пали свещи на
нея, полива я с червено вино и разчупва от специално приготвения за деня
обреден хляб. През 50-те години на XX в. тази местна традиция постепенно започва да се променя, отпада в нея култовият елемент и се изпълва с
ново съвременно съдържание. Центъра на празненството заема изборът на
девойка „Кюстендилска пролет“ (1966) г. Всяка година от тази дата красотата на избраното момиче – „Кюстендилска пролет“, отразява непорочността,
красотата и надеждата на възраждащата се природа. Постоянни елементи от
празника са: приемане и предаване символите на града – плодородие, минералната вода и надежда, олицетворена чрез пролетта, символ на разцъфтяващия нов живот. На 21 март Кюстендил е център на едно от най-обичаните
и посещавани тържества.
В Кюстендил умело се съчетават природните забележителности с културноисторическото наследство. Градът е обявен на 21.02.1977 г. за архитектурно-археологически резерват „Пауталия – Велбъжд – Кюстендил”. Многобройните паметници на богатото културно наследство може да се видят в залите на Регионалния исторически музей „Академик Йордан Иванов”, където
интерес за посетителите представляват постоянната археологическа и тематичната етнографска експозиция. Посетителите и гостите на града проявяват
интерес и към Къщата музей „Димитър Пешев”, в която са подредени оригинални вещи и снимки от събитията през м. март 1943 г., когато видни кюстендилци начело с подпредседателят на Народното събрание Димитър Пешев
допринасят за спасяването на евреите в България. Техният жест има световно признати заслуги. Кюстендилецът Димитър Пешев притежава посмъртно
„Почетно гражданство” на Кюстендил и Израел. В „Гората на праведниците”
в Ерусалим расте дърво, наречено на негово име. Музеят „Яд Вашеи“ в Ерусалим присъжда на Димитър Пешев почетното звание „Праведник на света”,
което държавата Израел дава на хора от нееврейски произход, спасявали евреи от нацистко изтребление.
За любителите на старата градска култура широко разтворени са портите на Емфиеджиевата къща – архитектурен паметник от края на XIX – началото на XX век. Експозицията в Къща музей „Ильо войвода” представя националноосвободителните борби на населението от Кюстендилския край. Важна
и атрактивна в туристическата дестинация е възстановената късноантична и
средновековна крепост Хисарлъка, изградена в края на IV – началото на V
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век, реконструирана през VI век, съществувала по време на Първата и Втората българска държава, и частично разрушена през XV век.
Митрополитската църква ”Успение Богородично” от XVIII в., средновековната църква от X-XI в. „Св. Георги” в кв. „Колуша“, и Пирговата кула –
средновековна отбранителна кула от края на XIV-XV в. допълват туристическата дестинация в града.
Всички изброени забележителности на града са разположени сред цъфнали кестени и липи по паркове и алеи с кристално чист въздух.
Проследявайки развитието на Кюстендил като курортен център от
древността до днешната съвременност, се забелязва преминаване през няколко етапа, следващи историческото развитие на града.
– Първи етап. Възникване и развитие на курорта през древността (I – V в.)
създаване на Асклепиона на територията на антична Пауталия, който е
трети по големина на Балканския полуостров. Построяване на средновековни бани във Велбъжд и княжеството през периода XII – XV в.
– Втори етап. Османски период (XV – XIX) – в града се създават „над
12 гевгирени бани, с високи каменни сводове, с много басейни (хавузи), корита (курни) и отделения за къпане и пране”. Баните и джамиите са знакови архитектурни знаци за типичния мюсюлмански град.
– Трети етап. От Освобождението (1978) до 40-те години на XX в. Балнеолечението се осъществява единствено чрез къпанията в минералната вода. Не са използват допълващи процедури и лечебни фактори.
От наследените бани и две пералища в града функционират само три
бани, като две от тях се ползват за лечебни процедури – „Чифте баня”
и „Алай баня”. „Дервиш баня” се пази като архитектурен паметник и
е пригодена за хигиенни къпания на местното население. През 1901
– 1902 г. общинската управа на Кюстендил си поставя задачата да
превърне града в „европейски тип балнеологичен курорт”. По финансови причини тя извършва преустройство на заварената база и
не строи нови бани. Изпраща обявления в чуждестранни вестници
за предлагане на концесия направата на образцова модерна баня от
частни лица. През този период в града няма организирана санитарнокурортна помощ. За всички болни отговаря д-р Оливер – управител
на баните в града. Има изготвен Правилник за развитие на Кюстендил като курорт. Болните посетители се настаняват в частни квартири и много от тях се лекуват без лекарски указания. През летните
месеци градът се посещава от хиляди селяни и граждани. Регистрирани са 300 хил. къпания в баните през 1935 г., които носят приход
на общината 2,5 млн. лв. Баните се посещават не само от местни, но
и от жители на околните селища и от различни райони на страната, а
също и от чуждестранни посетители – от Турция, Гърция, Германия,
Унгария, Египет… Градът придобива славата на курорт с международно значение.

212

Екатерина Керемидарска

– Четвърти етап. Смяна на политическото управление в България, период, обхващащ 1944 – 1990 година. Учредява се Курортна комисия и
Курортно бюро към общината. Взема се решение за откриване и създаване на общежития, пансиони, почивни домове, лечебни станции
и санаториуми в града. Кюстендил е обявен за курорт с национално
значение (1950), минералните бани преминават за управление, опазване и ползване към Санаторно-курортно предприятие при Министерство на народното здраве. Хисарлъка е обявен за Парк за отмора
на гражданите и гостите на града. Построени са домове за почивка
и лечение на работещите в: жп транспорта (1948), кооперативните
сдружения – ТКЗС (1951), просветата (1952) и минното дело (1957).
Създават се местно курортно управление и курортна поликлиника
(1957), плаж с минерална вода и плувен комплекс (1958). През 1958 г.
трите дома за почивка и лечение са обединени в балнеосанаториум
под ръководството на Централния съвет на Българските професионални съюзи, управление „Почивни домове и санаториуми”. Курортната поликлиника в града заема второ място сред курортните поликлиники в България (1968). През 1979 г. Кюстендил е обявен за център
на международен медицински туризъм.
– Пети етап. Периодът след 90-те години на XX в. до първите десетилетия на XXI в. Това е време, свързано с промени, преобразувания
и преустройства на курортното дело в града. Дирекцията „Почивно
дело и курортно лечение – Кюстендил” от 2001 г. преминава към
Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплексСофия, с основна дейност оказване на лечебна помощ. Домовете и
санаториумите за почивка и лечение прекратяват своята дейност, като
част от сградите им се приватизират. Домът на народната просвета
(2002) минава към Профсъюза на учителите в България, Санаториумът на трудещите се селяни (2002) се продава на частни лица, Домът
на железничаря преминава под ръководството на Управление – Български държавни железници (1997), трите частни вили към Министерството на народното здраве с гинекологично отделение към тях
прекратяват своята дейност и се приватизират от частни лица и сдружения.
– Шести етап. През 2006 г. на мястото на Санаториума за почивка и
релаксация на трудещите се селяни е открит първият частен и единствен в града петзвезден хотел „Стримон Спа клуб” с възможности
за спа и уелнес услуги. През 2015 г. е преименуван в „Стримон Гардън” от новите собственици. Частично е възстановен като общинска
собственост градският плаж (2010). Общината открива през 2015 г.
собствен „Парк-хотел Кюстендил” с категория 4 звезди. Той е база
за настаняване и релаксация на гости на града, а в същото време е
база за настаняване на болни от предстоящия за откриване Медико-
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балнеоложки комплекс „Св. Иван Рилски” – Център за долекуване,
продължително лечение и рехабилитация.
Благодарение на водената от община Кюстендил политика се забелязват
оптимистични тенденции в развитието на града като курортен център в областта на медицинския здравен туризъм. Реставрацията по проекти и програми
на културноисторическото наследство в града създава условия за развитие на
културен туризъм. Знакова емблема на Кюстендил са лековитите минерални
води, вкусните плодове и богатите културни ценности от древността. В града
има всички дадености за развитие на масов туризъм в неговите разнообразни
форми и проявления. В района съществуват възможности за практикуване и
развитие и на другите разнообразни форми на алтернативния туризъм – екотуризъм, селски туризъм, зимен туризъм и др.
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Късноантична и средновековна крепост Хисарлъка

Римски терми II – III в.
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„Чифте баня“ (1489 г.)

„Дервиш баня“ (1556 г.)
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„Алай баня“ (1908 г.)

Балнео- и физиолечебница – 1966 г.
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Хотел „Стримон Спа клуб“ ***** – 2006 г.

Градският плаж в Кюстендил – 2010 г.
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Хотел „Кюстендил“**** – 2015 г.
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АВТЕНТИЧНИЯТ ФОЛКЛОР КАТО СИМВОЛ
НА БЪЛГАРСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ:
ИЗ РЕПЕРТОАРА НА ПЕВЧЕСКИТЕ ГРУПИ
КЪМ ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ В ШУМЕН
Ивелина Ефтимова, Дарина Бошнакова
THE AUTHENTIC FOLKLORЕ AS A SYMBOL OF THE
BULGARIAN IDENTITY: FROM THE REPERTOIRE
SONG LIST OF THE SENIOR CENTERS IN SHUMEN
Ivelina Eftimova, Darina Boshnakova
The authentic folklore is an inseparable part of the Bulgarian cultural heritage. It
becomes a symbol of Bulgarian identity as well. The article examines how authentic folklore is transmitted and presented on stage as part of the concert programs of the senior
centers. The text was written as a result of direct observations and purposeful interviews
by the authors.
Key words: authentic folklore, senior centers

Автентичният фолклор обичайно се възприема като най-чистата форма
народно анонимно творчество, което се възпроизвежда във вид, възможно найблизък до първоизточника си. Това означава, че корените му се губят назад във
времето, но консервативният механизъм на предaването му от поколение на
поколение, е основание за известни претенции, че е част от самобитната култура на конкретната общност, която го е създала и съхранила. С осъзнаването
на етническата функция на народната култура и възприемането ѝ като важен
исторически източник тя постепенно се превръща в наследство1. Автентичният фолклор като неделима част от това наследство, каквито и спорове да има
около терминологията и съдържанието, неминуемо се приема за нещо изконно
българско, което го превръща в символ2 на българската идентичност.
Генчев, С. Очерци по българска етнография. Велико Търново, 1996, с. 91
(Genchev, S. Ochertsi po balgarska etnografiya. Veliko Tarnovo, 1996, s. 91).
2
В социално-антропологичния смисъл на думата, която въпреки мултивокалното
си значение, по думите на Виктор Търнър, въплъщава идеята, обозначава смисъла за нещо
(обект, абстракция и т.н.). Вж. Marshal, G. A Dictionary of Sociology. N.Y., 1998, p. 357.
1
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Интересен пример за представянето на автентичен фолклор предоставя репертоарът на певческите състави към пенсионерските клубове. В тях
членуват представители на различни етнографски групи от цялата българска
етническа територия, които пряко или косвено, в случай, че са потомци, са носители на специфични варианти на локална народна култура. Тя намира своя
израз в песните, които се разучават по един съвсем непринуден и естествен
начин, написани на ръка и запяти от конкретен член на съответната група. Той
предава песента така, както я е чул, запомнил и, в края на краищата, според
музикално-певческите си способности. В това се крие не само очарованието, но на практика е и действителният начин на предаването на традицията с
възможните ѝ изменения – от „уста на уста“. Неизбежните иновации допълнително се разнообразяват от намесата на професионално подготвени специалисти в областта на народната музика.
Настоящият текст отразява точно тези два основни момента, а именно
как и какъв автентичен фолклор представят певческите групи към пенсионерските клубове. За тази цел се използват конкретни примери от Културен клуб
на пенсионера № 16 в град Шумен, както и преките впечатления на член от
журито на станалите ежегодни Прегледи на художествената самодейност на
пенсионерските клубове в Шумен.
Автентичният фолклор предоставя много възможности да се възприеме
и наложи като символ на българското. Сам по себе си фолклорът с присъщите му признаци като: народност, художественост, колективност, анонимност,
устно предаване, масово разпространение и т.н.3, е израз на синтеза между
индивидуалното и социално-груповото, между етничното и интеретничното,
между художественото и нехудожественото, между битовото и празничното4.
От друга страна, фолклорът като самостоен тип художествена култура е
част от такива общности, които сравнително пълно възпроизвеждат социологическата структура на обществото на регионален принцип – на отделно селище,
етнографски район, етническа група5. Той е част от българската народна култура, в нейните две основни проявления – общоетнично и областно, които, без да
се противопоставят, продължават да се разграничават в рамките на етничната
общност6. Въпреки че с оформянето на националното етнично самосъзнание
през периода на Възраждането, започват да отмират областните групови самоназвания, те не губят значението си и остават за вътрешна употреба, като елемент от историческата памет на групата7. Примери за това съществуват и днес.
Динеков, П. Български фолклор. София, 1980, с. 22 (Dinekov, P. Bulgarski
folklor. Sofiya, 1980, s. 22).
4
Живков, Т. Ив. Етнокултурно единство и фолклор. София, 1987, с. 28
(Zhivkov, T. Iv. Etnokulturno edinstvo i folklor. Sofiya, 1987 s. 28).
5
Живков, Т. Ив. Фолклор и съвременност. София, 1981, с. 39 (Zhivkov, T. Iv.
Folklor i suvremennost. Sofiya, 1981, s. 39).
6
Генчев, С. Очерци, с. 86 (Genchev, S. Ocherci, s. 86).
7
Генчев, С. Очерци, с. 90 (Genchev, S. Ocherci, s. 90).
3
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Културно-масовата дейност на пенсионерските клубове отразява целенасочения интерес към издирването на автентичното, в доста случаи от негов
пряк носител. Участниците в певческите групи за автентичен фолклор с удоволствие представят и с нескрита гордост подчертават, че това е песен, която
не е взета от някоя песнопойка, радио, телевизия или интернет.
Така или иначе, все още устойчиво в днешно време се оказва съзнанието за принадлежност към определена етнографска група. Пример за това са
песните от Беломорска Тракия, изпълнявани от групата за автентичен фолклор към пенсионерски клуб № 16 в гр. Шумен. Интересно е, че клубът има две
певчески групи, едната за автентичен фолклор, а другата – за стари градски
песни. Изпълнителките са едни и същи.
Беломорските фолклорни песни се разучават по инициатива на Маргарита Начкова8, която членува в клуба от много години и се е занимавала с културно-масовата дейност. Самата тя, с безкрайно полезния си организационен
опит и невероятен усет към представянето на най-различни събития, чествания и др. под., е потомка на преселници от Беломорска Тракия. Маргарита
пази спомена за преселването така, както са ѝ го разказвали по-възрастните.
Предава целия ужас на бягството, на палежите, убийствата и изнасилванията,
както и безсилието на бягащите да се спасят българи, които хвърляли бебетата
си в храстите, а през нощта се връщали да ги търсят и приберат. След огромните трудности компактната маса бежанци от Беломорска Тракия се заселва
около Търговище. Там те основават селата Острец, Надарево, Беломорци и
др., но всички в Търговищка област.
Най-яркият белег за идентичността им са песните и езикът, които се
предават от поколение на поколение. За това спомага типичната за етнографските групи ендогамност, която за беломорските тракийци докъм средата на
XX век се оказва доста силно изразена. Миграциите към по-големите градове
и по-свободният брачен избор водят до постепенна загуба на специфичния
беломорски говор. В днешно време по-младите вече не го разбират. Повечето
дори не се познават лично. А Маргарита и още единадесет жени от родното
им село Острец, които живеят в Шумен, се събират всяка неделя: Не можем,
без да се видим, непрекъснато се търсим, можем да разчитаме една на друга
за всичко. Това силно чувство за общност се дължи в голяма степен на средата, в която са израснали, и не просто знанието, но и усещането за принадлежност към групата на беломорските тракийци.
В Шумен има компактна група преселници тракийци от Одринско, които заедно с беломорските тракийци от Търговищко неведнъж тържествено са
отбелязвали 26 март, Деня на Тракия. Напоследък големи чествания, които
В статията са използвани данни от интервю, проведено с Маргарита Начкова,
р. 1941 г. в с. Острец, област Търговище, висше образование. Запис: Ивелина
Ефтимова, личен архив.
8
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да съберат и двата клона тракийци, не е имало. Маргарита Начкова е била
организатор на не едно от тези събития. Осигуряването на зала, подготовката
на програмата и всички подробности около организацията, вкл. и финансови,
не е никак лесна задача. Желание и сега не липсва, но вече не можем да се
съберем, да покажем, че има Тракийско дружество. Никой не иска да членува. Много е лошо, че западат нещата. Това сплотява. Това е животът на
българина. Изтървем ли нишката, народното, автентичното, туй, което е
било, което е показвало, че сме българи, изгубени сме. Не знам… не са добре
нещата.
Основната причина за загубата на етнографската идентичност е миграцията на младите и постепенното им отдалечаване от локалното за сметка на
общоетничното в зависимост от конкретните ситуации. Но възрастните хора
с умиление и любов продължават да пеят песните, да общуват помежду си на
познатия беломорски диалект, да преразказват случки от миналото. Те са основните инициатори и изпълнители в пресъздаването на традиционни обичаи
и обреди, като например автентична беломорска сватба, представена и филмирана в Търговище, но преди години. Изглежда, че най-устойчив интерес, и
в същото време, най-лесно изпълнимо за сцена, остават беломорските песни.
Научените вкъщи от баби и прабаби песни дават основание на изпълнителите да ги обозначат като автентичен фолклор. По тази причина певиците
от пенсионерски клуб № 16 включват в репертоара на групата си за автентичен фолклор „Авлига“ много песни от Беломорска Тракия. Записани на ръка
от Маргарита Начкова, усърдно разучени, въпреки трудностите с диалекта,
тези песни звучат на фестивали, конкурси, събори и правят впечатление на
журитата, в случай, че има такива.
Така е и по време на Прегледите на художествената самодейност на
пенсионерските клубове, които се провеждат два пъти годишно – през юни на
общинско ниво, а през октомври – на областно. Автентичните фолклорни песни на група „Авлига“ печелят награди именно заради непопулярното, близко
до първоизточника си звучене. Въпреки че текстовото изписване на песен не
позволява да се усети в пълнота красотата ѝ, то налице е поне възможността
да се забележи диалектът и застъпената в нея тематика. Посочените три примера са от беломорските песни, предоставени от Маргарита Начкова:
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„Припаднала темна мъгла,
темна мъгла до земята.
Мома рани на удата
със двя стомни ъх ръката.
Чи се спена малка мома,
чи си скърши (счупи) двяте стомни.
Рукна мома, та заплака,
кък ке река яз на мама.“
„Иван Калинки думаше:
Калино, любе Калинке,
ке провадам, любе сая вечер,
сая вечер ил друга вечер.
Съкън дън си ма върнала,
да нъ мъ любе засрамиш
пред бата още пред була,
пред батювата невяста.“
„Беломорски моми, мамо,
хоро играеха,
до всяка мома и ерген играе,
сал до една мома ерген нъ играе.
Яз утидъх ду нея са хатих.
Тя на била мома кът момите
най е била войводово любе.
Хатиха ма войводови братя.
Назад ми ръки вързаха
ъх тъмница хърлиха.“
Представените песни са безспорно доказателство за непрекъснатата
връзка и все още живата памет за принадлежност към дадена етнографска
група. Знанието за конкретния произход „от първа ръка“, т.е. от този, който
предлага да се разучи дадената песен, всъщност просто я споделя с останалите. В този смисъл, областното равнище е в рамките на общоетничното (Генчев
1996: 86) и засяга само изпълненията, но не и изпълнителите. А примерите за
това, които се виждат в програмите на прегледите на художествената самодейност на пенсионерските клубове, са много и най-разнообразни.
Прегледи на художествената самодейност на пенсионерските клубове
Станали традиционни за град Шумен, прегледите на художествената
самодейност на пенсионерските клубове се провеждат от 2001 година насам
два пъти годишно – през юни и октомври, съответно на общинско и областно
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ниво. Всичко това става със съдействието и подкрепата на община Шумен,
Областния съюз на пенсионера и всички читалища и пенсионерски клубове
на територията на общината и областта. Целта е да се отличат колективите,
които впоследствие биха могли да представят Шумен на различни национални и международни събори, конкурси и форуми. Колективите се подготвят с
две изпълнения по избор, които представят пред жури. Съставът на журито е
от специалисти музиколози и фолклористи, преподаватели от училището по
изкуства в града или от Шуменски университет.
Особено интересни се оказват групите за автентичен фолклор към пенсионерските клубове в град Шумен, както и сходните на тях групи от селищата в общината и областта. На практика в състава на селските фолклорни
групи, които са неделима част от читалищата, се включват изпълнители пенсионери, членове на съответния пенсионерски клуб в селото. Самите клубове
се помещават в читалищата и активно участват във всички читалищни дейности през годината.
Богатото разнообразие на фолклора, който се представя на сцената,
в голяма степен се дължи на това, че в района са се заселили различни етнографски групи. Повечето са преселници от Македонския край, тракийци,
шопи, балканджии и др. От друга страна, Шумен е етнически пъстър град,
в който години наред съжителстват българи, турци, евреи, арменци, роми.
Всичко това намира израз в музикалното звучене на фолклорните песни. Прави впечатление, че групите от селата и кварталите на Шумен изпълняват песни, които в по-голяма степен запазват автентичното си звучене, за разлика от
тези в града.
За мен беше предизвикателство да бъда част от журито на тези прегледи, да наблюдавам красиви костюми, пресъздаване на обреди и обичаи,
инструментални творби и т.н. Самото присъствие на такъв форум е истинска
наслада. Да се докоснеш до извора, да се наслаждаваш на багрите на българското е не просто удоволствие, но и сериозен ангажимент, когато конкурсният
характер на събитието налага да се излъчи победител.
Винаги е приятно да се чуят автентични фолклорни песни с характерния им диалект. Всяка една от певческите групи заслужава внимание, но тези,
които според мен се отличават с особено ярко присъствие, са: ”Изворна” от
кв. „Дивдядово“, ”Алено мушкато” от гр. Смядово, фолклорните групи от с.
Троица, с. Осмар, с. Васил Друмево, с. Мадара, с. Илия Рашков Блъсков, с.
Велино, с. Радко Димитриево, с. Дибич, а от градските колективи се открояват
групите ”Тракия” към читалище ”Боян Пенев” и „Веселина” към читалище
„Стилиян Чилингиров”.
Трудно е да се разграничат изявите на пенсионерите, които на практика вземат участие във всяка читалищна проява през годината. Много често
възрастни жени, част от дадена певческа група, предават песните си на помладите самодейци. Това е приемственост, обмяна на опит, история, традиции
и най-важното, това е начинът, по който самобитното, автентичното се съх-
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ранява и популяризира. В днешно време автентичният фолклор е по-ценен,
защото е истински, неподправен, достъпен. В теренната си практика, когато
записвам автентични фолклорни песни от възрастни хора, забелязвам, че те
са безкрайно щастливи, че са обект на интерес и че някой записва това, което
съхраняват от предходните поколения.
Много интересен пример за целенасочена работа по отношение на събиране и представяне на автентичен фолклор и празници, е дейността на читалището в кв. „Дивдядово“. Споменатата вече женска певческа група „Изворна” изпълнява само характерните автентични песни за Дивдядово по маниера
на антифонното пеене (пеене по групи). Отделно от нея, мъжката певческа
група „Наздраве” включва в репертоара си песни, изпълнявани едногласно,
което отново е отличителен локален белег. И двете групи са неделима част от
празничното пресътворяване на обичаите „Коледуване” и „Лазаруване”, заедно с децата и младежите от квартала. Именно такива формации, съставени
от различни възрасти, допринасят за визията и традициите в малките селища.
Сред песните, които заслужено са печелили награди, бих споменала две:
Донка гуведа изкарва (в размер 7/8, изпълнява се по време на обичая
„Лазаруване“)
Донка гуведа изкарва мъри,
Ем ги изкарва, ем плачи/2
Мъри, надолу, горе пуглежда.
Надолу, горе пуглежда мъри,
Дъни я някой съгледа/2
Мъри да я съгледа батю ѝ.
И той на Донка думаши, мъри
Защо нагоре пуглеждаш.
Донка батю си думаше
Абре, байно ле, бати Иване,
Снощи кат съм си легнала
Абре, легнала, сладко заспала,
Да земи някой да улезни
Абре гривните да ми уткрадни,
Тий да са барим моите,
Пък тий са батю булинте.
Разсърди се Дели Бою (в 9/8, хумористична песен, по време на изпълнението на която една весела жена удря с дилаф по тава в ритъма на музиката и
се закача с певиците)
Разсърди се Дели Бою, Дели Бою, кара Бою,
Нанур, нанурке, кълни пипер илсъна.
Чи избяга татък долу, татък долу, косту долу
Нанур, нанурке, кълни пипер илсъна.
Баба Гана мързелана, цял ден седи на дирнекю,
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Нанур, нанурке, кълни пипер илсъна.
Цял ден седи на дирнекю, ни закърпя му елекю.
Нанур, нанурке, кълни пипер илсъна.9
В певческите групи в града, и в частност в пенсионерските клубове, се
включват преселници (или потомци на преселници) от различни краища на
страната. Те помнят и възпроизвеждат песните, които са научили от майки
и бащи, баби и дядовци, най-вече по слух. И така, по слухово-подражателен
метод те ги предлагат и разучават с останалите членове от клуба. Също така
прави впечатление, че се копират и песни, нашумели в радио-телевизионния
ефир, на т.нар. поп фолк изпълнители. В тези случаи често се променят думи,
а нерядко и целият смисъл на текста, но се запазва мелодията, което само по
себе си води до загуба на автентичното звучене.
Особено важен момент в избора на репертоара и подготовката за сцената е наличието на качествено обучени ръководители. Знанията, уменията и
опитът им допълнително помагат за оригиналността и точното изпълнение на
песните. Поради факта, че пенсионерските клубове не разполагат с достатъчен финансов ресурс, те не са в състояние да плащат хонорара на професионалист, който да ръководи репетициите.
Нищожните финансови възможности са основната причина и за липсата на професионален музикален съпровод. Прави впечатление навлизането на
акордеона като съпровождащ инструмент. Така или иначе, съпроводът трябва
да допълва визията и звученето на съставите. За съжаление обаче неведнъж съм
ставала свидетел на ситуации, в които инструменталистът не е добре подготвен и не само не помага, а по-скоро затруднява и дори възпрепятства доброто
изпълнение. Факт е, че намалява броят на изпълнителите на народни инструменти. Все по-рядко се срещат и сред възрастните хора. Има пенсионерски състави, които канят за съпровод професионалисти от ансамблите или ученици от
училището по изкуства в Шумен, както и студенти от специалност „Педагогика
на обучението по музика” при ШУ „Епископ Константин Преславски”. Това е
прекрасна възможност за сътрудничество, помощ и приемственост.
Маниерът на пеене е акапела или със съпровод на кавал, гайда, гъдулка,
тамбура и/или тъпан. Например групата от село Велино се представя със съпровод на гъдулка, а групата към Дома за стари хора в гр. Шумен – със съпровод на кавал и тамбура, които въпреки физическите затруднения се изявяват
на прегледите и са едни от любимците на публиката. Певческата група „Алено
мушкато” използва съпровод на гайда, акордеон и тъпан, с което подчертава
своята атрактивност и оригиналност.
Особено интересни фолклорни изпълнения се получават, когато на сцеДонка гуведа изкарва, информатор: Румяна Камбурова. Запис: Дарина
Бошнакова.
Разсърди се Дели Бою, информатор: Веска Узунова. Запис: Дарина Бошнакова.
9
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ната се представят групи, съставени от представители на различни етноси.
Сред тях се открояват помаците – преселници от Пиринско и Родопите, които
изпълняват двугласни песни с основна мелодия и бурдон, със съпровод на
тарамбука и тамбура. Обикновено пеят смесено, мъже и жени, въпреки че
нерядко изпълненията са само мъжки, и съответно – само женски. Подобна
смесена група от потомци на преселници от Пиринска Македония (Кресна и
Мелнишко) и български турци е сформирана в с. Троица. Те пеят по маниера
на антифонното, акапелно пеене на двуглас.
Много пъстро е метричното разнообразие на песните и танците. Найчесто срещаните са в размер 2/4 – буенек, хоро; 5/8 – пайдушката; 7/8 – куцанка, ръченица; 9/8 – грънчарско хоро; 9/8 – дайчово и кючек (подобно но
варненски танц) и др. Красиви и много стилни за региона са и безмензурните
песни.
Маниерът на сценичната изява, който допринася допълнително за изпълнението, също заслужава внимание. Например някои участници стоят статично на сцената, но въпреки това въздействат. Други разиграват качването си
на сцената и танцуват по време на пеенето в леки ритмични комбинации, за
да допълнят своята визия. Различни са вариантите на представяне на песните – със солисти и група, подбор на контрастни песни като ладова структура,
метроритмика и смисъл или автентични песни, подчинени на един обред или
обичай, преплетени с реплики или възклицания, провикване.
Възрастните хора са неизменна част не само от певческите групи, но и
от всички самодейни състави, в които участват по-млади изпълнители. Все
пак автентичният фолклор е органично свързан с пресъздаваните обреди,
сред които устойчиво продължават да се правят коледуване, лазаруване, Гергьовден, Великден, Бабинден, Еньовден, Йордановден, Пеперуда и др. Запазени са и някои специфично локални обичаи, като например „Сляпата неделя”
в кв. „Дивдядово“, а кукерите от група „Арап”, кв. „Макак“, са добили популярност в цялата страна.
Особено приятно е, че на сцената на прегледите на художествената самодейност се изявяват възрастни хора, предани на изкуството, поели отговорността, ангажимента да вземат участие в програмата. Освен това те не само
запълват свободното си време с музика и песен, въпреки тежестта на годините, болката от действителността, трудните дни, а участват с огромно желание,
положителна нагласа и артистичност.
Изобщо, за работата в клубовете на пенсионера може да се говори много, но най-важно е, че там се събират хора от „третата възраст“, упражнявали различни професии, с различен социален статус, обединени от фолклора,
музиката и традициите. Репетициите на тези групи обикновено са фиксирани
два пъти в седмицата, в определено време, удобно за всички. Ръководителят
поставя задачи за изпълнение, коментират се всички неясноти, изслушват се
всички предложения, така че мнението на абсолютно всеки член на групата
се зачита. Също така се осъществяват срещи с информатори – известни вече
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имена в народното песенно творчество, за да може да се разучат песни от
техния репертоар. По този начин се научават факти от тяхната биография, получават се съвети за по-добра работа, което само по себе си води до по-добри
резултати. Безспорно, ролята на подобна обмяна на опит, както и консултациите с вокални педагози, предоставянето на методична помощ, публичната
изява, медийното участие са сред необходимите фактори, които съдействат
за подготовката на певческите групи и неминуемо повишават качеството на
изпълнението, сценичното поведение и постигането на професионален краен
продукт.
В заключение може да се каже, че автентичният фолклор е и ще бъде
винаги важна част от българската идентичност. Отделен проблем е кое всъщност може и следва да се нарича автентичен фолклор. Но неоспорим факт е,
че доколкото присъства консервативният механизъм на традицията на предаване на етнокултурната информация от поколение на поколение, то такива
фолклорни изпълнения биха могли да се нарекат автентични. Това се отнася особено за песните, изпълнявани от певческите групи на пенсионерските
клубове. Както се вижда от посочените в статията примери, става дума за
запазени конкретни локални варианти, които носят спецификата на диалекта
и музикалното звучене на съответната етнографска група. Може да се каже,
че това са песни, близки до първоначалния си вид, защото са заучени съвсем естествено в семейно-родствената и териториална общност, в които са
израснали тези, които ги пеят и са ги споделили с останалите изпълнители
от групата. Затова възрастните хора, които са част от певческите групи на
пенсионерските клубове, са сред последните изпълнители, които имат непосредствения досег и опит с автентичното, а нестихващият им ентусиазъм и
желание за съхраняване и предаване на българското на следващите поколения
са особено ценни. Oт друга страна, веднъж превърнал се в символ на българското, автентичният фолклор ще продължи да се изпълнява, макар и с неизбежните иновации и промени.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ПРОБЛЕМИТЕ
НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА
Галя Йорданова
В учебното помагало „Библейски сюжети и символи в българската литература“ на проф. Страшимир Цанов диапазонът на авторовото изследване и
търсения се простира върху творби на емблематични автори в българската литература от епохата на Възраждането до модернизма като Г. С. Раковски, Захарий Стоянов, Иван Вазов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Николай Лилиев.
Проф. Ст. Цанов посочва, че истинско изпитание за всеки изследовател
на литературата е интерпретирането на дадено художествено произведение
(творчество) с оглед на неговата специфика. Трудността се подсилва от амбивалентната парадигма: от една страна, изследователят на художественото
творчество трябва да има задълбочени познания в областта на историко-философското и религиозно-психологическото знание, но, от друга страна, не
трябва да се пренебрегва фактът, че литературата си има своята вътрешна
специфика да функционализира или префункционализира символите и значенията от религиозно, психологическо или философско естество с оглед на
литературната конотация (или художествен дискурс).
От представения текст в помагалото се вижда, че авторът много успешно се е справил с по-горе казаните предизвикателства.
Анализирайки характеристиките на възрожденския литературен дискурс, проф. Цанов ясно посочва взаимната обусловеност на историчността
на възрожденските идеологически послания и аксиологията на символите и
сюжетите на Библията. Това сакрализиране на националната идея и репрезентирането ѝ чрез сюжетите придава величие на възрожденската епоха и кардинално значение за българската историческа съдба. Нещо повече, българската
етнокултура използва религиозния код на Библията като екзегетичен по отношение на реалната българска история. Затова българинът от Възраждането,
от една страна, приема, че робството е божие наказание за греховете, а, от
друга – се насочва към борбената саможертва като изкупление на греховността. Напр. в „Горски пътник“ се разкрива християнско-теистичният светоглед
на Г. Раковски. В тази творба ценностите на Свещеното писание се репрезентират така, че тяхното разбиране в националното съзнание да бъде фактор в
освободителната борба. А когато се налага, идеолозите на революционната
борба отделят вярата в Бога от църквата (като институция), за да може безпроблемно да се обвържат вярата в Бога с националноосвободителната идея.
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В творчеството на Захарий Стоянов е налице взаимовръзка между жертвата на Христос и патриотичната саможертва. Така например самоубийството на
революционера (Ангел Кънчев) кореспондира с евангелския текст от Йоан 15:13
– Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. По този начин З. Стоянов обяснява, оправдава и възвеличава един сам по себе
си антихристиянски акт – самоубийството, чрез паралел с кръстната саможертва
на Иисус Христос. Подобни аналогии авторът прави между евангелския образ
на Христос и образа на Васил Левски. Този паралел между двата образа по-нататък ще даде основания се изгради национално-историческият мит Левски.
Отново за патриотичната саможертва и аксиологизирането ѝ с жертвата
на Христос се акцентира и в творчеството на Иван Вазов. Като отправна точка за размисъл проф. Цанов взема Вазовата творба „Немили-недраги“. И тук
борецът за свобода от епохата на Възраждането е готов да използва всякакви средства за постигане на възвишената цел – освобождението на България.
Има своеобразен паралел между борците за свобода и модела на християнските мъченици. За свободата на България възрожденските борци не само са
готови на всякакви жертви, но и принасят в жертва и себе си.
Възрожденските автори репрезентират своите сюжети и герои в духа на
православното християнство. Християнските концепти за грях и изкупление
кореспондират с етнокултурната аксиологема греховност – робство и аксиологемата изкупление – свобода. Идеята за саможертвата като изкупление на
свободата присъства и в „Кървава песен“ на Пенчо Славейков. Чрез поетизация на библейско-християнския код смъртта в борбата за свобода е представена като преодоляване на самата смърт, подобно на кръстната саможертва на
Иисус Христос и изкупителното му дело.
По интересен начин са вплетени библейски религиозни концепти в творчеството на Пейо Яворов. Акцентът е поставян върху отношението на човека
към Бога при изживяване на страдания, необусловени от вина и греховност.
Така нареченият Йов-синдром предполага абсурдност на човешката екзистенция – нещастията карат човека да губи смисъла на съществуването си. Яворовият лирически герой не сакрализира страданието, то за него няма онтологичен
смисъл. Трагизмът при Яворов е в дълбокото екзистенциално изживяване на
лирическия субект. Аз-ът изживява страданието като предопределено. В творбите на Яворов се редуват вяра и безверие, а религиозните символи са редуктивирани и префункционализирани, достигайки естетически стойности.
Проф. Ст. Цанов в предисловието посочва, че предложеният текст е
учебно помагало. То може да се използва както от студенти филолози, изучаващи „Семиотика на културата“, така и от студенти теолози, които имат интерес и желание да обогатят познанията си в областта на българската литература. Нещо повече, предложената книга е полезна и за по-широк кръг от читатели, които имат търсения по проблемната постановка Библия – Литература.
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ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ДЕТЕТО, ДЕЦАТА, ДЕТСТВОТО
(ЕТНОКУЛТУРНИ АСПЕКТИ), СОПОТ,
1 И 2 ЮНИ 2019 г.
Росица Ангелова
SECOND NATIONAL SCIENTIFIC
CONFERENCE „CHILD, CHILDREN,
CHILDHOOD (ETHNОCULTURAL ASPECTS),
SOPOT, 1 AND 2 JUNE 2019
Rositsa Angelova
В китното подбалканско градче Сопот се намира Къщата музей „Иван
Вазов”. Макар сградата да не е автентичният роден дом на патриарха на българската литература Иван Вазов, а да е строена в периода 1931 – 1935 г., днес
тя, благодарение на сопотската общественост и работата на музейните работници, носи и разкрива възрожденския дух и атмосфера, в които живее многолюдното семейство на Съба и Минчо Вазови. Именно градът на Иван Вазов,
генералите Георги и Владимир, на политика Борис Вазов, на най-старата лоза
на Балканите от ХІХ в., на многото сопотски чешми и на една от най-старите
вкопани черкви в България – храма „Въведение Богородично”, приветства научната общественост от страната в началото на месец юни 2019 г.
На 1 и 2 юни 2019 г. в гр. Сопот се проведе Втората национална научна
конференция „Детето, децата, детството (етнокултурни аспекти)“. Домакини
на форума бяха Центърът за етнология и културна антропология при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”1 и Къща музей „Иван
Вазов”. Конференцията бе посветена на 169-годишнината от рождението на
Иван Вазов и 84 години от откриването на Къща музей „Иван Вазов”. Научен
ръководител на проявата бе проф. днк Маргарита Карамихова, преподавател в
катедра „Нова и най-нова история на България” при ВТУ.2 В работата на научния форум взеха участие университетски преподаватели, доктори и докторан1
2

http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=1219&zid=4.
http://www.uni-vt.bg/bul/staffinfo.aspx?u=1230&zid=67&ppage=254.

234

Росица Ангелова

ти, музейни специалисти, представители на институции и научни работници,
проявяващи интерес към проблематиката.
Научният форум започна с приветствия към гостите и участниците от
Борислава Петрова, директор на Къща музей „Иван Вазов”, Сопот, от кмета
на подбалканското градче Деян Дойнов и от председателя на Центъра за етнология и културна антропология при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” проф.
М. Карамихова.3
Първата секция бе Детето в историята и традицията с модератор докторант Борислава Петрова. Дискутанти бяха проф. д-р Петко Ст. Петков и
докторант Олга Петкова от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Първият доклад
на проф днк М. Карамихова бе на тема „Децата в чудесата”. Карамихова коментира най-разпространените сюжети на разкази за чудеса, свързани с деца,
в светите места на православните християни и на мюсюлманите у нас. Фокусът падна върху ролята на детето – пасивен получател (на изцеление), (обект)
резултат от горещи молитви или актьор, променящ местната и/или националната история на чудесата (случаят с иконата на Бачковския манастир).
Биляна Попова, главен асистент в Регионален етнографски музей –
Пловдив, представи научно съобщение на тема „За отглеждане и възпитание
на децата в града в края на ХІХ и началото на ХХ в.“. В него тя разгледа въпроса за промените в отглеждането и възпитанието на децата в града, наложени от новите социално-икономически условия след Освобождението, продължили и в началото на ХХ в. Какви са правилата в семейството, с които децата
трябва да се съобразяват безпрекословно? Представени бяха интересни съвети от страниците на тогавашната преса, относно това как да бъдат отглеждани
децата, за да растат от най-ранната си възраст с правилна нагласа за доброто
и злото, което ги заобикаля в тяхното ежедневие.
Интерес и много спомени предизвика материалът на Радина Раденкова, уредник в Национален етнографски музей и докторант при ИЕФЕМ към
БАН4, посветен на „Детските летовища в България през първата половина
на XX век”. Раденкова разгледа появата на детски летовища в България през
първата половина на ХХ век. Като основа на изследването си тя използва архивни документи, спомени и мемоари, отразяващи разглежданата проблематика от периода. Допълнителен източник на информация е и краеведска литература, която спомага за един по-детайлизиран анализ. Внимание бе отделено
и на ролята на различните благотворителни дружества и институции, които
спомагат за организацията на децата и посещението им в колониите. Темата
представлява интерес, поради това, че остава незасегната в научната литература като самостоятелно изследване от етнологична гледна точка. Докладът е
съществена част от изследванията на автора Р. Раденкова по темата на дисерhttp://vazovmuseum.com/home/2%20konference.
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българска
академия на науките.
3
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тационния ѝ труд „Детството в България в извънсемейните групови форми на
социализация през ХХ век. Етнологични аспекти”.
Докторант Борислава Петрова презентира по темата „Детство през социализма в малкия град”. В изложението си тя имаше за цел да установи как
се променя животът на българското дете в малкия град през периода на социализма. През този период настъпват същностни промени и в детството, и в
малкия град. Малкият град носи функциите на социален контрол и взаимно
познаване, отдавна отминали в големите градове, което предопределя и параметрите на живота в него. Те, комбинирани с видимия милиционерски контрол по времето на социализма, определят рамките на свободата, в които се
развива детството. Интерес предизвикват етапите на развитие у детето, неговата социализация, въпросът кое всъщност влияе най-много на изграждането
на детето – семейство, околна среда, различните образователни институции,
политика на държавата.
Своите спомени като момиче представи Надежда Георгиева, уредник
в Къща музей „Иван Вазов“, Сопот („Спомените на едно сопотско момиче“).
Снимковият материал бе канавата на спомена. Без да има претенции за обобщеност в отразяването на времето на социализма, авторката разкри моменти
от живота на едно дете, родено през 1973 г. и прекарало детството си в малък
провинциален град. Акцентът бе поставен върху участието ѝ в различните
детски организации – чавдарска, пионерска и комсомолска (според възрастта). Показани бяха и два интересни документа – писмо, което е дадено на
кръщенето на Надежда Георгиева, и характеристика за кандидатстване в училище от Градския комитет на Отечествения фронт в Сопот.
„От Калиница в миналото до Калиници сега” бе озаглавено научното
съобщение на Росица Иванова, информатор при РЕМ – Пловдив. Задачата на
авторката Р. Иванова бе да покаже развитието на празника Калиница, характерен за Асеновград. Към настоящия момент (началото на ХХІ в.) на Еньовден
стотици малки момичета, облечени като булки, шестват из градските улици,
присъстват на църковна литургия, част от тях се включват в обичая с наричания и накрая в организирано забавление в градския парк. И този празник
следва своя собствена динамика във времето. Някога той е протичал доста
по-семпло, с по една калиница на махала и придружаваща я свита, ритуално
обвързан с идеята на бъдещата женитба на още непорасналото дете. За изследването си Р. Иванова използва най-вече разкази – спомени на изселница
от Асеновград в Гръцко, и преки наблюдения на празника в последните 5-6
години. Обобщени са отликите от това, което е било преди и което е сега.
Втората секция с модератор проф. д-р Петко Ст. Петков бе под наслов
„Децата на емигрантите”. Началото постави Светлана Антова от ИЕФЕМ –
БАН. В доклада си „Чужбина в картинки. Детски представи за трудовите
миграции” тя обобщи резултатите от експеримент, проведен сред ученици от
български и ромски произход в начален курс на обучение в град Белоградчик.
Всички ученици, които участват в експеримента, имат един или двама роди-
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тели, или познават хора, които работят извън страната. Темата на заданието
е да нарисуват празниците на своите близки в чужбина. Всъщност в представените рисунки празниците почти отсъстват. Повечето рисунки представят
работното всекидневие. От разказите на децата са изведени ключови думи,
които също са подложени на анализ.
„Детското възпитание в житейските разкази на виенски българи. Специфики на възпитанието в друга културна среда” бе темата на научния материал, представен от Марина Яниславова, докторант при Катедра „Етнология“
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Според М. Яниславова
българската диаспора в Австрия е една от най-старите и най-многочислените
български общности по света. Предложеният доклад е част от изследване на
българските семейства, живеещи във Виена, в сравнителен план с български
семейства, живеещи в София, на границата между XX и XXI век. Важен акцент в работата на авторката е функционирането на семейството в другата
култура. Грижата за децата и тяхната социализация са сред базовите семейни
функции. Едно от предизвикателствата пред родителите в Австрия, макар и
невинаги осмислено като такова, е детското възпитание в заобикалящата ги
австрийска и билингвална среда. Други специфични условия са честата липса
на роднинска подкрепа в отглеждането и възпитанието на децата и съприкосновението на родителския културен модел с този на културата „домакин”.
Семейството, било то и на австрийска земя, предоставя културни мостове към
България чрез общуването на български език, чрез българската кухня и хранителни навици и чрез вещите от родината в дома. Избраният от авторката М.
Яниславова тематичен кръг създава предпоставка за интересна среща между
семейните и миграционните изследвания. Класическите за етнологията методи и събраният чрез тях емпиричен материал могат да добавят интересни
нюанси към познанието за децата на българите в Австрия, и най-вече за хибридния възпитателен модел, в който растат те.
На участието на децата във фолклорните танцови ансамбли на българите в чужбина (етноложко изследване в рамките на пътуващия фестивал „На
мегдана на другата България“, 11–12 май 2019 г.) бе посветен материалът на
Юлия Попчева, докторант, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Целта, която си поставя Попчева, е да изследва допира на децата емигранти до българската музикално-танцова традиция и нейната съвременна интерпретация в чужда културна среда. Фокусът е поставен
върху включването на детето в танцовите състави на възрастните, участието
му в танцовия живот и влиянието върху формиране или съхранение на идентичност и културноисторическо наследство. Наблюдавани са контактите и комуникацията на деца, живеещи в различни държави, обединени от българските народни танци. Авторката реализира своето изследване на база на онлайн
източници и няколко онлайн неформални разговора. Основното проучване
обаче е теренно и е проведено на 10 и 12 май 2019 г. в Ла Нусия, Испания, по
време на фестивала „На мегдана на другата България“.

Втора национална научна конференция „Детето, децата, детството“

237

Доц. д-р Еля Цанева бе модератор на третия панел Децата в кризисни
времена.
Първия доклад представи доц. д-р Петя Банкова от Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН, и бе посветен на децата,
преживяващи бедствие, през погледа на етнолога. В доклада П. Банкова представи своите скорошни изследвания, проведени в рамките на проект на тема:
„Локални бедствия и качество на живот: Културни стратегии в преодоляване
на природни, технологични и биологични катастрофи“. Проектът е тригодишен (2017-2020), финансиран от Фонд Научни изследвания с базова организация Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН.
Емпиричният материал на изследването е събран по метода на теренното етнографско проучване в гр. Перник и околните села и се отнася до начините, по
които децата са преживели и все още си спомнят за едно природно бедствие
– земетресението от м. май 2012 г. Специален акцент в проучването е поставен на различни образи и представи, създадени, утвърдени и рекламирани по
това време в българските електронни и печатни медии. Доцент Петя Банкова
се опита да дискутира и една от важните теми в областта на методологията на
изследване на детството – новите начини и средства за водене на интервюта и
анкети в условията на действащия Закон за защита на личните данни.
Интересна презентация представи Надежда Станулова от Военна академия „Георги Стойков Раковски“. Тя бе озаглавена „Децата без детство – съвременни измерения на детските жертви по време на военни конфликти”. В
нея курсант Н. Станулова разгледа въздействията на радикалните идеологии в
затворените общества, както и въздействието върху децата и тяхното възпитание, участие на деца в саможертвен тероризъм и други действия. Представени
бяха и статистически данни във връзка с детските жертви по време на военни
конфликти в няколко аспекта, а именно: Радикални идеологии и възпитание
на децата в затворените общества; Участие на деца в съвременните военни
конфликти и Статистика на детските жертви по време на военни конфликти.
Докторантът Стамен Кънев от ИЕФЕМ-БАН представи научно съобщение на тема „Детството, образованието и природните бедствия”. Според него
статистиката показва, че в България най-голям относителен дял в природните
бедствия имат наводненията, които според данните, изнесени в Националната
програма за защита при бедствия 2009 – 2013 г., са 54,2%. Те са причина за
човешки жертви, сериозни щети и разрушаване на съоръжения и инфраструктура. По своята същност те произтичат от даденостите на околната среда, но
в днешно време, при наличието на урбанизацията и индустриализацията, човешката дейност е неделима част от особеностите на катастрофата. Именно
антропогенният фактор, активиран и катализиран от природните бедствени
прояви, попада във фокуса на изследователското поле на етнологията и антропологията. Докладът цели да изясни ролята на институциите в обучението
за справяне с природните катаклизми, от една страна, а от друга – да покаже
спомени и опит на представители на различни поколения. Изследователският
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въпрос е до каква степен природните бедствия са част от детството и образованието в България.
На детските самоубийства акцентира Росица Иванова, педагогически
съветник в СУ „Христо Проданов“ – гр. Карлово. Актуалността на темата
според Р. Иванова произтича от нарастващия брой самоубийства и опити за
самоубийства при деца и юноши (световна тенденция, неподминала и нашата
страна), както и от възрастово-типичната предразположеност на тийнейджърите към рисково поведение. Специфично е и отношението на децата към
смъртта, което също обуславя разглеждането на децата, особено във възрастта
между 12 – 17 г., като рискова група от гледна точка на суицидологията.
В изложението си Р. Иванова разглежда рисковите за суицидното поведение на децата, фактори в семейната и училищната среда. Обърнато е внимание и на неоснователно подценявания проблем за превенцията на суицидното
поведение. Защо почти нищо не се прави по този въпрос, след като суицидолозите отдавна са открили какво трябва да се направи, е въпрос, който сам
по себе си е достоен за изследване. Разгледани са основните насоки и стъпки
за осъществяването на ефективна суицидопревенция в училищата. Авторката
проучва проблема за самоубийствата още от 1986 г. и има публикации по темата в научни и научнопопулярни списания, вестници и книги.
Доц. д-р Петя Банкова бе модератор на панела Образователната система и детето.
Първият научен доклад бе посветен на Пенка Сечанова и нейна неизвестна методика, озаглавена „Кратки бележки за реда на преподаване в слято
училище”. Авторката, проф. д-р Росица Ангелова, е от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. Историческият наратив представя
неизвестна методика на Пенка Ив. Сечанова за преподаване в слети класове.
Ръкописът се съхранява в Държавния архив на Република Северна Македония. Макар текстът да е писан през 1903 г., когато Сечанова е част от интелигенцията на гр. Битоля, и да е предназначен за девойките в протестантското
училище в града, той показва добрите практики за онова време. Същевременно е и доказателство за педагогическото майсторство на Пенка Ив. Сечанова.
Сред интересните доклади бе този, посветен на „Даровете от деца (Етнологичен поглед върху съвременната детска/ученическа/младежка благотворителност в Смолянско)” на доц. д-р Еля Цанева от Институт за етнология и
фолклористика с Етнографски музей. Той бе поднесен с презентация, която
разгледа няколко аспекта от процеса на активиране на детската (главно – ученическа), но и младежка благотворителност в гр. Смолян и околността, мотивиран от традиционни благотворителни формати и насочен към актуални
проблеми на днешния ден. Издирваческата и аналитична работа на доц. Цанева е съсредоточена върху следните сюжети: идея, подтик, мотивировка и
идеология на благотворителността; програми и формати на проявите; актьори; ход на случване; ефекти. Направен бе опит да се проследи историята и
динамиката на благотворителните инициативи чрез дейностите, разгърнати в
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едно от смолянските училища, материали за което са събрани през м. април
2019 г. при теренно проучване по програмата КИННПОР на БАН. Смисълът
на представянето бе, на първо място, в регистриране на тези активности, които възраждат и утвърждават едни от най-високите ценности в културата на
региона; от друга страна, трайното въвличане на млади хора в целенасочени
действия с висока и традиционна хуманна стойност е изпитана норма в етнопедагогиката, която в региона сърцато и убедено се отстоява.
Добринка Добрева-Славова (уредник) и доц. д-р Владимир Демирев
(етнолог и фолклорист) при РИМ „Д-р Симеон Табаков” – Сливен представиха „Традиционният детски игрови модел и обучението днес”. Детската игра е
основният регулатор на познанието от децата. Чрез играта те опознават заобикалящия ги свят. В традиционното българско общество определящ фактор
за това познание е фолклорът. Днес той като част от културното наследство
участва активно в обучението на децата. Този процес се осъществява под различни форми – училища, читалища, школи, музеи, фолклорни събори.
„Новите измерения на съвременното хуманистично образование” презентира Пенка Терзиева, директор на Център за работа с деца в гр. Сопот.
Най-значимите промени в отношението на родителите и децата настъпват
през ХХ век. Идва време за международни споразумения, декларации, конвенции и манифести. Хората започват да се интересуват от въпросите за защита на правата на човека, равенството на жените, правата на детето и т.н. Епохата на съвременния хуманизъм, хуманизмът е много особен. С движението
на хуманизма, което се появява в Ренесанса и съвременният няма нищо общо
помежду си.
Как се е случило, че през ХХ век възрастните са започнали да обръщат
повече внимание на проблемите на децата? Нека си спомним историята. И
двете световни войни оставят огромен брой сираци. Много от тях по-късно се
включват в престъпния свят. Трудните времена раждат учители герои като А.
С. Макаренко и Януш Корчак. За решаването на проблема са били необходими активни действия на държавно ниво.
Лора Христозова, главен уредник, Регионален етнографски музей –
Пловдив, представи материал, посветен на „Димо Бойчев и първата Детска
музикална китка в България”. Във фонд „Музикални инструменти и обреден
реквизит“ на Регионален етнографски музей – Пловдив (РЕМ – Пловдив) се
съхранява колекция от снимки, редки библиографски издания, ръкописи, програми, ноти, спомени, възлизащи на около 100 инвентарни номера от общо
3782, свързани със създателя на множество детски песенни обединения в България от началото на ХХ в. – Димо Бойчев. Той създава първата Детска музикална китка именно в Пловдив през 1905 г. В изложението си Л. Христозова
засегна и темата за музикалното възпитание на децата от началото на ХХ век.
Подборът на архивите, ползвани в нейното проучване, следва идеята да бъде
представено делото на живота му и да се докаже какво място заема то в културната история на страната ни.
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„Детето като обект и субект в процеса на обучението си по иконопис”
бе предмет на текста на Васко Василев, директор на ХГ „Асен и Илия Пейкови” в гр. Севлиево. Докладът на В. Василев проследи развитието на детето
още от ранна възраст и процеса на обучението му като иконописец, както и
моментите, когато е обект при обучението му и субективните му прояви в
различните етапи от неговото израстване. Процесът на обучение по иконопис
е дълъг и при него с професионалното израстване на детето като иконописец
много често е в ситуация, когато е обект и в такава, когато е субект. Например когато в качеството си на чирак е стривало и разбърквало пигменти и
свързватели за рисуване под ръководството на майстора е в ролята на обект,
но в по-късен етап на обучението си, самостоятелно извършващо същата тази
дейност без надзор и наставник, е вече субект, знаещ и можещ. Повтаряйки и
запаметявайки процеса при иконописването, добивайки увереност при изписването на светите образи при първите самостоятелни изяви за учителя то още
е обект, но в собствените си представи детето вече е субект. При обучението
си детето често е и в двете позиции, позицията на обект, получаващ знания
и практически умения, и в позицията на субект самостоятелно изпълняващ
поставени задачи, доказващ на себе си и на другите, че е знаещ и можещ.
Интересни „Спомени за детството” сподели д-р Севим Куртчу, старши
учител в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сеслав, общ. Кубрат. В презентацията тя разгледа детството по време на комунистическия режим; отношенията между ученици и учители; отношенията между родители – учители,
юношеството по време на демокрацията.
Докторант Генчо Генчев от ВТУ презентира на тема „Ангелите от Лим
(етноложки поглед)”.
Борислава Петрова бе модератор на Панел „Музеят и детето”. Първото представено съобщение бе на Пламена Кирова, главен уредник в отдел „Етнография“ при Регионален исторически музей – Бургас, и посветено на „Град,
деца, игра, музей”. Чрез съобщението си Пл. Кирова показва на широката
публика какво е съвременното състояние на детските игри – какво се играе,
къде се играе, играе ли се изобщо. Обръща се поглед към ролята на музея във
връзката между децата на XXI век и игрите. Представят се и два фестивала,
свързани с децата и детските игри, прилики и разлики.
Екскурзоводката от НМ „Васил Левски“ – гр. Карлово Пламена Москова говори на тема „Образователните програми на Национален музей „Васил
Левски” и работата с доброволци”. Националният музей „Васил Левски” активно работи с деца от всички възрастови групи, има разработени образователни програми за ученици от начален курс на обучение и за 6. клас. Програмата „Аз уча в Музей „Васил Левски” предвижда по три посещения на година
от всеки клас, като занятията са разработени по достъпен за децата начин, с
много забавни задачи и упражнения, които затвърждават получените знания.
Учениците от начален курс на обучение получават работни тетрадки, по които работят по време на посещенията си в музея. Доброволческата програма на
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музея има за цел да привлече деца, които през лятната ваканция да помагат в
музея и по този начин да се докоснат до екскурзоводската работа и да научат
много нови факти за Апостола.
Валентина Минкова, екскурзовод в Къща музей „Иван Вазов“ – гр. Сопот представи своята втора част от съобщение, посветено на „Ролята на музейната педагогика в културния живот на съвремието”. Разработката на В.
Минкова се основава предимно на практическата част (полезни практики),
която се стреми да покаже как предварителните образователни програми се
реализират при работата на музея с децата. Разказва се за празници – национални и от фолклорния календар, проведени в Къща музей „Ив. Вазов“ от
началото на 2019 г. до м. юни с. г. Констатира се, че е постигната напълно
свободна изява на децата, те проявяват своята пословична изобретателност
и интелектуални познания заедно със своите учители, родители и музейния
екип. Накрая в разработката се предлага проект на колектива на Къщата музей за честване на 125-годишнината от самостоятелното издание на романа
„Под игото“. Празникът е заплануван като флашмоб (Flashmob), особен вид
представление, разчитащо на случайна публика, която се включва в предлаганото събитие. То е истинско предизвикателство за чувството за отговорност и
за креативността на всички участници.
Панел „Детската литература” с модератор Валентина Кънчева бе
финален за научната конференция. Първа говори Магдалена Трифонова,
уредник в Дом паметник „Йордан Йовков“, гр. Добрич, на тема „Прозорче“
в детската душа – самовглъбяването на Дора Габе“. Докладът представи детето в творческото наследство на потесата в един от най-трудните ѝ моменти
(1940 – 1944 г.). „Отлъчена“ от обществено-културния живот в страната, Габе
се обръща изцяло към детската литература и създава едни от най-вдъхновените си детски стихотворения, публикувани в месечното илюстровано списание
„Прозорче“, чийто главен редактор до 1943 г. е самата тя.
Докторант Надежда Иванова от Софийски университет „Св. Климент
Охридски“ реферира на тема „Списанията за чавдарчета и пионери като средство за възпитание на „нов човек” в Народна Република България”. Периодът
след Втората световна война до 1989 г. е белязан от динамични в политически, обществен, стопански и културен аспект промени. Идеята за изграждане
на ново социалистическо общество е водеща в държавната политика. Говори
се за създаване на „нов човек“ – роден и отгледан в условията на социалистическа държава, получил своето образование и възпитание според съвременните нужди в условията на технически и научен напредък. За постигането
на тази цел българската държава използва различни механизми, сред които
телевизията, списанията, литературата и, разбира се – училището. В доклада
се обръща внимание на списанията – конкретно сп. „Другарче“ (издание на
вестник „Септемврийче“ за чавдарчетата) и сп. „Космос“ (научнохудожествено списание за пионерите). Чрез тях се представя политиките на държавата в
сферата на възпитанието на децата в училищна възраст.
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Оживените дискусии бяха неразделна част от работата на Втората национална конференция. Имаше препоръки, интересни спомени, идеи и найвече пожелания конференцията да продължи своя живот, а материалите да
намерят място в научен сборник.
Форумът завърши с интересна разходка до културни обекти и природни
забележителности на подбалканското градче.
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