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ТРАКИЙСКИТЕ ВЕТЕРАНИ
И ПСЕВДО-ТРИБАТА УЛПИЯ
Иво Топалилов
THRACIAN VETERANS
AND THE PSEUDO-TRIBE ULPIA
Ivo Topalilov
The present paper deals with the possible reasons why the Thracian praetorians
were very tempted to choose Ulpia as a pseudo-tribe in their nomenclature? They mostly
derived from peregrine cities which gave them the right to chose as in most cases no epithet
is attested in their city title. It is noted, however, the veterans chose mostly Flavia and Ulpia. In order to answer the question, if possible, the study is divided in two parts – the local
reasons mostly concern the ground in Thrace and the metropolitan ones – those in Rome.

От запазените епиграфски паметници, основно laterculi praeto
rianum и военните дипломи става видно, че като най-предпочитана
псевдо-триба от ветераните, чийто произход може да се отнесе към
Тракия, може да се посочи псевдо-трибата Ulpia. Наречена на името на
император Траян, тя придобива такава популярност сред тях, че води
впоследствие и до феномена с т. нар. Улпиеви градове, т. е. градовете, в
чиито титли като епитет се открива Траяновият гентилициум, пренесен
в номенклатурата на ветерана като псевдо-триба1. Това на пръв поглед
е логично, като се има предвид основната римска практика, а именно –
при липсата на принадлежност към оригинална римска триба, ветеранът да бъде причислен към някоя от възможните псевдо-триби, като
за целта най-често се използвал императорския гентилициум, който се
открива в титлата на града2.
За тях вж. последно Topalilov, I. Once again on the Ulpiain cities in Roman
Thrace. – In: Monuments and texts in Antiquity and beyond, Essays for the centenary of
Georgi Mihailov (1915 – 1991) (Studia Classica Serdicensia 5), Sofia, 2016, 382–393.
2
Вж. за това изследването на Forni, G. Le tribù romane. III. 1. Le pseudo-tribù.
Roma, 1985, 63–102.
1
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Горепосочената практика обаче е била приложима основно за градовете с латинско и римско право, а именно колониите и муниципиите3.
В отличие от тях, с редки изключения, ветераните от Тракия произхождали от перегриналните градове и по този начин техните жители не са
били причислени към нито една от официалните римски триби. Що се
отнася до изключенията, в случая става въпрос за ветераните от колонията Клавдия Апри. При изследване на познатите ни до този момент
ветерани от тази римска колония, прави впечатление, че не всички от
тях стриктно се придържат към установената схема – епитетът на града да преминава в триба в номенклатурата. Действително, те използват трибата Claudia, като можем да съдим от примера с C(aius) Iulius
Dolens4, но пък и откриваме и примера с M(arcus) Aur(elius) Theon5.
Примерите от colonia Claudia Apri са от изключителна важност, защото те показват края на посочената по-горе традиция и дават възможност да се изследва проблемът с използването на псевдо-трибите в една
„романизирана” среда, в отличие например от перегриналната, т. е. там,
където липсва така характерното за западните латински провинции организирано раздаване на римско гражданство на големи групи хора или
дори цели общини. Така например в случая с C(aius) Iulius Dolens, който
бил действащ войник от l(egionis) XV Ap(ollinaris)6 и починал в периода
88 – 114 г., както можем да съдим от предложената датировка на надгробната му стела7, се следвали установените правила. Подобен е и случаят с
беса Publius Aelius Bassus, който бил eques singularis Augusti и върху чиято надгробна епитафия била представена изцяло титлата на колонията8.
По-различен е примерът с преторианеца M(arcus) Aur(elius)
Theon, който вместо характерната псевдо-триба Claudia, използвал
Вж. изследването на Galsterer-Kröll, Br. Untersuchungen zu den Beinamen des
Städte des Imperium Romanum – Epigraphische Studien 9, 1972.
4
Vorbeck, E. Militärinschriften aus Carnuntum (2. Aufl.), Wien, 1980, 71, nr. 183;
Mosser, M. Die Steindenkmäler der legio XV Apollinaris (Wiener Archäologische Studien
5), Wien, 2003, 252, nr. 165, taf. 2.
5
Вж. CIL 6, 32624: M(arcus) Aur(elius) M(arci) f(ilius) Ulp(ia) Theon Apris.
6
C(aius) Iulius C(ai) / f(ilius) Claudia / Dole(n)s dom(o) / Apris m(iles) l(egionis)
XV / Ap(ollinaris) an(norum) XXVIII / sti(pendiorum) XVII(!) h(ic) s(itus) e(st) / L(ucius)
Anton(i)us / Pudens he(res) / et Fortu/nata liber/ta ei(us) pos(u)er(unt).
7
Mosser, M. Die Steindenkmäler der legio XV Apollinaris, 252, nr. 165.
8
CIL 6, 3177: D(is) M(anibus) / P(ublio) Ael(io) Basso arm(orum) cust(odi) / eq(uiti)
sing(ulari) Aug(usti) tur(ma) Aeli Crispi / nat(ione) Bessus Claudia Apris / vix(it) an(nos)
XLI mil(itavit) an(nos) XXI / T(itus) Fl(avius) Marcellinus signifer h(eres) et / Aurelius
Quintus dup(licarius) sec(undus) h(eres) municipi et / amico b(ene) m(erenti) f(aciendum)
c(uraverunt).
3
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Ulpia. Надписът се отнася към групата на laterculi praetorianorum и се
датира към 204 г.9
Именно последният пример повдига няколко проблема, като например защо ветеранът не е използвал Клавдиевата триба, която по
това време била превърната също така и в псевдо-триба?
Действително, използването на псевдо-триба, вместо на официалната триба, в номенклатурата на ветеран с произход от римска колония или муниципия, не е изключение, но е сравнително рядко явление.
Предвид факта, че М. Аврелий Теон е носител на римското императорско име на Марк Аврелий, то можем да допуснем, че неговият произход едва ли може да се свърже с първите колонисти в Апри, които
съответно и били причислени към трибата Claudia. Той по-скоро е бил
наследник на перегрин, който след успешна военна служба е получил
римско гражданство и се заселил в рамките на колонията. Уволнявайки
се почетно (honesta missio), той се установил в Клавдия Апри в период,
когато институцията на трибите вече не съществувала, поради което не
бил официално зачислен и съответно записан в списъците на Клавдиевата триба10. Вероятно по този начин може да се обясни и възможността
за използването на друга триба, различна от официалната на колонията.
И тук възниква въпросът на какъв принцип са били избирани псевдотрибите при тези случаи?
Отговор на този въпрос можем да получим, струва ми се, при
един анализ на причините, довели до популярността на псевдо-трибата Ulpia сред ветераните от Тракия. Разглеждането и анализирането на
възможните варианти на разрешаване на този проблем е и основната
цел на тази статия.
Както вече се спомена по-горе, при изследване на запазените до
момента военни и надгробни надписи и дипломи, ветераните, чийто произход бил от перегриналните градове и административните им
територии в Тракия, прави впечатление предпочитанието към псевдотрибата Ulpia. Така например тя се открива при ветерани от Анхиало,
Бизие, Хадрианопол, Марцианопол, Никополис ад Иструм, Никополис
За датировката – Вж. Forni, G. Le tribù romane. III. 1. Le pseudo-tribù, 77.
Подобен пример откриваме и в друга римска колония, разположена в съседна
на Тракия провинция – а именно Рациария, разположена в Горна Мизия. Предвид
основаването на колонията по времето на Траян, то нейните граждани са били съответно и зачислени в трибата на императора – Papiria. В края на ІІ/ началото на ІІІ в.
обаче се появяват и такива, основно при войниците, които не използват в тяхната
номенклатура Papiria, а псевдо-трибата Ulpia, която се открива като епитет в официалната титла на града – colonia Ulpia Traiana Ratiaria.
9
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ад Нестум, Пауталия, Перинт, Филипопол, Сердика и Траянополис11. За
момента са неясни случаите с Берое, като най-вероятно тези, датирани
преди 212/214 г., се отнасят по-скоро към Берое в Македония, отколкото
за Берое в Тракия12. Надписите показват, че в отделни случаи ветераните
от Тракия са използвали и други псевдо-триби, като например Flavia,
откривана основно сред преторианците във Филипопол, Aelia при такива от Пауталия и Сердика, а вероятно и Траянопол и Iulia при такива
от Бизие. Тяхното използване е по-скоро инцидентно и се ограничава в
определен географски ареал, т. е. използват се в рамките на определени
градове. За разлика от тях, Ulpia се използвала масово, дори от ветерани,
чийто произход е от Хадрианопол13. Случаят е любопитен, защото не се
почита императорът, основал града, в случая – Хадриан, който дори оставил името си на новия град14, а времето на по-ранното селище Ускудама15. Съответно, имайки предвид описаната по-горе практика за извеждането на псевдо-трибата на ветерана от епитета на града, то логично се
появява и идеята за т. нар. Улпиеви градове, развита в българската библиография. Според нея към т. нар. Улпиеви градове, т. е. тези, основани
от император Траян, могат да се причислят всички тези градове, при
които Ulpia се открива или в титлата, или като псевдо-триба в номенклатурата на ветераните-преторианци, спомената върху надписи, открити
в Рим. А това са повечето градове, които са посочени в „География” на
Клавдий Птолемей16. Логично се достига и до идеята за т. нар. Траянова
урбанизация на Тракия. В синхрон с тази идея е и обяснението при ветераните от Хадрианопол, които са използвали псевдо-трибата Ulpia със
съществуването на по-ранен град, който бил основан от Траян17.
Вж. каталога във Forni, G. Le tribù romane. III. 1. Le pseudo-tribù, 91–101.
Вж. за това Topalilov, I. The Origo of the Thracian Praetorians in the Time of
Severans – In: E. De Sena (ed.). The Roman empire during the Severan Dynasty: Case
studies in history, art, architecture, economy and literature, American Journal of Ancient
History, New Series 6–8, 2007–2009, (2013), 295–298.
13
Вж. например CIL 6, 32 624.
14
За основаването на града от Хадриан можем да съдим както от името, така и
от известието на Ioan. Malalas Chronogr. 11, 20: Ὁ δὲ αὐτὸς Ἀδριανὸς ἔκτισε πόλιν ἐν τῇ
Θρᾁκῃ, ἓν ἐπεκάλεσεν Ἀδριανούπολιν καὶ ἄλλην δὲ ἔκτισε πόλιν.
15
Тук е нужно да се отбележи, че Ускудама е принадлежал към тази група от градове в Тракия, чиито урбанистични традиции през ІІ в. са били вековни, като например
Бизантион, Перинт, Абдера, Бизие, Филипопол и западнопонтийските колонии.
16
Cl. Ptol. Geogr. III. 11, 7.
17
Вж. Юрукова, Й. Монетосеченето на градовете в Долна Мизия и Тракия
ІІ – ІІІ в. Хадрианопол. София, 1987, 8. (Yurukova, Y. Monetosecheneto na gradovete v
Dolna Miziya i Trakiya II – III v. Khadrianopol. Sofia, 1987, 8.
11
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Изглежда, че официалната практика при използването на трибата/
псевдо-трибата не се следвала плътно от римските граждани, произлизащи от самите римски и латински колонии и муниципии. Тя пък е била
още по-малко задължителна за тези, произлизащи от перегриналните
градове. Вероятно при избора на псевдо-триба могат да влияят и други
фактори, като например личните предпочитания. В този смисъл можем
да обясним примера с преторианеца T(itus) Ae(lius) Titianus, който произхождал от Pauta(lia) и използвал псевдо-трибата Aelia, вместо Ulpia,
която се открива като епитет в градското монетосечене и съответно
масово се използвала от ветераните от Пауталия като псевдо-триба18.
Изглежда, че чрез този избор Тит Елий Тициан е изказал своята благодарност към императора, който, както можем да съдим по името на
преторианеца, е дал римско гражданство и съответно римското императорско име на някого от неговите предци, име, което се предавало по
наследство и се запазило значително по-късно19. Впрочем, идентичен е
и случаят с използването на Flavia като псевдо-триба при преторианците от Филипопол20. Следователно тези особености също би трябвало да
се вземат под внимание, когато се изследва поставеният тук проблем.
Преди да пристъпим към изследването, е необходимо да се направи едно уточнение.
Известните до момента примери с преторианци, използвали
Ulpia, могат да се разделят в няколко групи в зависимост от това дали
Траяновият гентилициум е бил използван в титлата на съответния град
или не. Така Траяновият гентилициум Ulpia се открива в градските
титли на Анхиало, Пауталия, Сердика, Топир и Никополис ад Нестум
върху монетните им емисии, и в официалните надписи на Никополис
ад Иструм и Анхиало, поставени от градските им съвети. При тези случаи е логично да преобладават случаите с използването на този епитет,
въпреки че както беше посочено по-горе, част от ветераните са използвали и други императорски гентилициуми. Вероятно към тази група би
трябвало да се прибавят и градовете, чиито имена са свързани пряко с
Траян и императорското семейство, сред които са Траянопол, МарциаCIL 6, 32624.
Вж. този случай в Topalilov, I. A Possible Solution to the Problem of How the
Pseudo-Tribe Was Chosen in the Roman Imperial Period. – In: Z. Goceva, M. Slavova,
N. Sharankov (eds.). In honour of prof. Boris Gerov (1903 – 1991) (Studia Classica
Serdicensia 4), Sofia, 2015, 91–100.
20
Вж. за това Топалилов, И. Една група преторианци от Филипопол. –
Историкии, 2011, 4, 257–268. (Topalilov, I. Edna grupa pretoriantshi ot Filipopol. –
Istorikii, 2011, 4, 257–268).
18
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нопол и Плотинопол. Остават обаче друга група градове, сред които и
най-значимите в провинция, като например самата ѝ столица Перинт,
най-големият център във вътрешността – Филипопол (Тримонциум),
Хадрианопол, който бил наследник на по-стар тракийски град, наред
със столицата на последното Тракийско царство – Бизие, при които
едно подобно обяснение би повдигнало сериозни възражения. И докато
градовете от първата група са били ex novo, то при градовете от втората
група е точно обратното. Нито Перинт, нито Филипопол, Хадрианопол
или Бизие са били основани по времето на Траян, нито пък са получили
градски статут по това време. Към тях можем да добавим и преторианеца от Клавдия Апри, също използвал Ulpia. Един списък, изготвен по
хронологически начин ще направи нещата по-ясни:
CIL 6, 37 184–204 г.
b 10) M. Aurel. M. f. Ulp. Bubalus Tr[im(ontio)
b 11) M. Aurel. M. f. Ulp. Dubitatus Trim(ontio)
c 24) M. Aurel. M. f. Ulp. Petronius Trim(ontio)
CIL 6, 32 624 – около 204 г.
c 13) M. Aur. M. f. Ulp. Primus Had(riano)po(li)
c 14) M. Aur. M. f. Ulp. Sev<e>rus Had(riano)po(li)
c 17) M. Aurel. M. f. Ulp. Theon Apris
d 11) M. Aur. M. f. Ulp. Titus Hadrian(opoli)
CIL 6, 32 640 – около 209 г.
20) [-]Aurel. M. f. Ulp. Iuvenis Bize
24) [-I]ulius C. f. Ulp. Mucatra Perin(tho)
25) [-A]urel. M. f. Ulp. Rufinus Bize
CIL 16:
139) M. Septimio M. f. Ulp. Maetico Trimontio – 221 г.
189) M. Aurelio M. f. Ulp. Potenti Philippopoli – 224 г.
Няколко предварителни наблюдения могат да се направят при
тези примери.
Както можем да проследим, въпреки многобройните надписи,
свързани с преторианците, само в три от тях се открива използването на
псевдо-трибата Улпия при представителите от посочените градове. Както беше посочено по-горе, част от преторианците произхождат от градове, чиито ветерани са използвали и други псевдо-триби. Освен това,
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прави впечатление, че всички известни ни до момента примери се отнасят към времето на Северите и първата половина на ІІІ в. Така например
възможният най-ранен рекрут е показан в CIL 6, 37 184 и вероятно се е
осъществил през 183 – 184 г., като войниците са били наследници на перегрини, които чрез успешна военна служба и honesta missio са получили
римско гражданство и съответно императорски имена. С две изключения, едно от които е във военна диплома, всички споменати ветерани са
с името M. Aurelius. И докато при M. Aurelius Potentius това име може да
се асоциира и с Каракала, въпреки че това ми се струва малко вероятно,
то при останалите императорското име е без съмнение на Марк Аврелий.
А както е известно, институцията на трибите по това време вече е била
отживелица, което довело и до използването на псевдо-трибите. В този
смисъл логично е да очакваме използването на Aurelia като псевдо-триба, както е например това при L. Aurelio L. f. Aurelia Lambaese Tertio21.
Епиграфските паметници обаче са крайно оскъдни в това отношение,
като в случая с Луций Аврелий Терции става въпрос по-скоро за гражданство, получено в началните години на управление на Комод, който
бил почетен по този начин. В самия надпис CIL 6, 32 624 са споменати
няколко ветерани, които са използвали Aurelia като псевдо-триба, като
например M. Aur. M. f. Aur. Dalutius Cibal(is) и др., но те произхождали
от colonia Aurelia Cibalae в Pannonia Inferior, която, както изглежда, била
издигната в ранг от Каракала, дал и своя гентилициум по този повод22.
Случайно или не, гентилното име на Марк Аврелий не се е използвало
като псевдо-триба по начина, по който например се използвали имената
на други императори, като например Клавдий, Флавиите, Траян, Хадриан и Каракала. Изключения правят гражданите на civitas Aurelia Thugga и
colonia Aurelia Sufetana в Африка, които били издигнати в ранг при неговото управление. Причините за този феномен остават неясни, но трябва
да се обърне внимание на този факт, когато се изследват посочените погоре преторианци, защото при някои от градовете, като например Филипопол, строителната дейност при управлението на Марк Аврелий или на
някой друг император, като например Хадриан23, е по-добре засвидетелствана, отколкото тази от времето на Траян.
CIL 8, 4306.
Brunšmid, J. Colonia Aurelia Cibalae – Vjesnik Hrvatskog Arheološkog drustvan
6 (1902), 117–166.
23
За императора и града – Вж. Topalilov, I. Hadrian and Philippopolis, Thrace, in
The Roman Empire and Beyond: Archaeological and Historical Research on the Romans
and Native Cultures in Central Europe (ed. De Sena, Dobrzanska), BAR International
Series 2236, 2011, 2–33.
21
22
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След този кратък преглед нека обърнем внимание на възможните
причини за използването на псевдо-трибата Ulpia в номенклатурата на
посочените по-горе ветерани преторианци. Според мен те могат да се
разделят на две основни групи: 1) с локални причини, т. е. такива, свързани с родния град на преторианеца, и 2) свързани по-скоро с настроенията и събитията в Рим, където те завършили своята военна служба, а
повечето от тях и останали впоследствие да живеят там.
Няколко могат да бъдат локалните варианти, като в случая съм
взел под внимание подобни примери, които невинаги се отнасят само и
единствено към Тракия.
1) Урбанистично развитие на общината, свързано с даването на
градски статут на селището или издигането в ранг24.
По този начин най-често се обясняват останалите случаи в Тракия, т. е. градовете ex novo, но нито Филипопол, въпреки че е допуснато
в литературата25, нито Перинт, Хадрианопол или Бизие могат да бъдат
включени към тях. Както е известно, тези градове съществуват като
такива далеч преди идването на римляните в Тракия. Така например
Бизие дори бил столица на последното Одриско-Сапейско царство, Перинт бил основан още в началото на VІІ в. от колонисти от о. Самос,
Хадрианопол бил известен като наследник на древната Ускудама, а пък
градските институции във Филипопол се откриват в надписи още през
ІІІ в. пр. н. е.26 При реорганизирането на Тракия като римска провинция
те вероятно е трябвало само да прибавят новите институции към вече
съществуващите, за да придобие градът римска уредба. Такъв е бил
начинът, по който градовете в Мала Азия се справили с този проблем27.
Освен това е нужно да се посочи, че тези градове не били издигнати в
Domaschewski, A. von. Geschichte der Römischen Kaiser, II, Leipzig, 1914,
179; Кацаров, Г. Приноси към старата история. Първа редица. София, 1920, 122.
(Katsarov, G. Prinosi kum starata istoriya. Purva reditsa. Sofia, 1920, 122); Mommsen,
Th. Römische Geschichte. Vol. 5: Provinzien von Caesar bis Diocletian, Berlin, 1917, 281;
Вж. още Филов, Б. Император Траян и днешните български земи – В: Известия на
Българското археологическо дружество, V, 1915, 187 сл. (Filov, B. Imperator Trayan i
dneshnite bulgarski zemi, Izvestiya na Bulgarskoto arheologichesko druzhestvo, V, 1915,
187 sl.); Геров, Б. Романизмът между Дунав и Балкана от Хадриан до Константин
Велики. – ГСУ ФФ, 1950, 52, 21 сл. (Gerov, B. Romanizmut mezhdu Dunav i Balkana ot
Hadrian do Konstantin Veliki. – GSU FF, 1950, 52, 21 sl.).
25
IGBulg. III, 1, 19.
26
IGBulg. III, 1, 879.
27
Вж. за тях – Dmitriev, S. City government in Hellenistic and Roman Asia Minor,
Oxford, 2005.
24
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ранг по времето на Траян. Неслучайно, за разлика от останалите градове, особено тези във вътрешността, построени ex novo, следствие от
Траяновата реформа, в Хадрианопол, Бизие, Филипопол и Перинт се
развил вариантът на мита за „основателя” на града, при който се наблегнало основно на неримския елемент28. В отличие пропагандата на градовете ex novo е концентрирана върху личността на Траян и връзките с
нея. Ето защо този вариант ми се струва неприемлив за предложеното
изследване.
2) Раздаване на римско гражданство.
Раздаването на римско гражданство в рамките на отделни общини също би могло да доведе до появата на гентилициума на съответния
император в титлата на град, център на общината, и оттук – използването му впоследствие и като псевдо-триба. Примерите не са многобройни
от източната част на империята, но са значително повече в западните
провинции. Емблематични в този аспект са случаите на романизация
в Бетика по времето на Флавиите, но също така и по времето на Гай
Юлий Цезар, Клавдий и др., когато се провело разширяване на социалната база на императорската власт. За Тракия този вариант е допуснат
за Филипопол, когато се дискутират случаите с Ulpia Trimontium29.
До този момент не разполагаме с изрични данни за даването на
гражданство на цяла община в Тракия по този начин, нито по времето на Траян, нито преди или след неговото управление. Действително,
съществуват известни податки за организирано заселване на ветерани
на територията на Филипопол по времето на Флавиите, както можем да
съдим от посвещението, поставено от техните наследници в Рим през
227 г.30, но в тези случаи и дума не може да става за организирано раздаване на гражданство на местните перегринални общини. Напротив,
епиграфските паметници показват, че получаването на римското гражданство и имена се е осъществявало посредством участие в римските
спомагателни военни части, което в някои случаи например предопределило и използването на съответната псевдо-триба. За гореспоменатата група, получила своето гражданство при управлението на Флавиите,
За това вж. Топалилов, И. Някои бележки върху мита за „основателя“ на града в Римска Тракия (Topalilov, I. Nyakoi belezhki vurkhu mita za „osnovatelya“ na grada
v Rimska Trakiya) (под печат).
29
Вж. Kalopothakes, D. De Thracia provincia Romana. Dissertatio Inauguralis
Historica, Lipsiae, 1893, p. 24.
30
За надписа вж. CIL 6, 32 543.
28
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използваната псевдо-триба е Flavia31. Логично могат да се открият и
други примери, като например случаят с T(itus) Ae(lius) Titianus от Пауталия, за който стана дума по-горе. В тези, а и в други подобни случаи,
от особено значение са ономастичните данни, които позволяват да се
направи подобно разграничение. В нашия случай обаче изследване не
може да бъде направено поради факта, че с изключение на един, всички останали ветерани носят шаблонните императорски имена на Марк
Аврелий. В този смисъл не можем да приемем и този вариант като възможен отговор на поставения в това изследване проблем.
3) Административно реформиране на провинцията32.
Този вариант ми се струва от тази група като най-възможен. Известно е, че при извършването на подобна реформа е възможно градовете да получат като епитет името на императора, извършил тази реформа. Особено характерни примери за това са реформите в Галия по
времето на Октавиан Август и др.33
Известно е, че провинция Тракия е била административно реформирана по времето на Траян. Тази реформа се изразила в предоставяне
на самоуправление на местните общини, което от своя страна довело
до образуването на новите градове и повишаване на статута на провинцията. Новият управител не бил вече procurator Augusti, както било до
това време, а Legatus Augusti pro pretorae. Тази реформа се извършила
в периода между 106 – 113 г., т. е. след края на Дакийските войни на
Траян, когато лимесът бил изместен далеч на север и най-ранно засвидетелстваният до момента провинциален управител от този ранг е P.
Iuventius Celsus T. Aufidius Hoenius Severianus34.
За момента остава неясно доколко промяната оказала влияние
върху обикновения гражданин и съответно неговата номенклатура, но,
без съмнение, именно тази реформа, вследствие от което се основали
по-голямата част от градовете в Тракия, т. е. тези ex novo, дала аргуЗа тази група вж. Топалилов, И. Една група преторианци от Филипопол,
257–268. (Topalilov, I. Edna grupa pretoriantshi ot Filipopol, 257–268).
32
Jones, A. H. M. The cities of the Eastern Roman provinces, Oxford, 1937, 18–21;
edem. The Greek city from Alexander to Justinian, Oxford, 1971, 83–84; Вж. още Velkov,
V. Zur Geschichte der Provinz Thrakien im 2. Jahrh. V. Z. – Acta Antiqua Hungaricae, XIII,
1965, 207 f.
33
Вж. напр. Galsterer-Kröll, Br. Untersuchungen zu den Beinamen der Städte des
Imperium Romanum, 55.
34
Вж. за това Poulter, A. (ed.), Nicopolis ad Istrum: A Roman, Late Roman, and
Early Byzantine city (Excavations 1985 – 1992), JRSM 8, London 1995, p. 10.
31
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менти на съответните градове да пропагандират като свой „основател”
именно Траян. А това се извършвало чрез използването на Ulpia в техните градски титли по подобние на Никополис ад Иструм, за който се
предполага вероятна връзка с Траян35.
Въпреки извършването на тази реформа, не можем да отбележим
засиленото използване на името на Марк Улпий Траян сред новите
граждани в провинцията. Нещо повече, значителна част от констатираните до 212/214 г., т. е. до влизането в сила на Constitutio Antoniniana,
са свързани по-скоро с Флавиите, Хадриан и Марк Аврелий. Доколкото може да се говори за връзка между използването на псевдо-трибата
Улпия и административната реформа на Траян в Тракия, то тя може да
се проследи по-скоро в тези градове, където императорският гентилициум се превърнал в епитет на града. Официалните титли на Бизия,
Перинт, Хадрианопол и Филипопол, било върху надписи или монетни
емисии, не съдържат Улпия и по този начин насочват нашия анализ в
друга посока.
4) Строителни и урбанистични дейности.
Случаят с P(ublius) Ael(ius) P(ubli) f(ilius)/Aelia Pacatus/Scupis,
който бил медицинско лице в първа преторианска кохорта, стационирала в Рим36, дава възможност за интерпретации и в тази посока. Както
можем да проследим, номенклатурата на този преторианец се различава от останалите, които произхождат от Скупи именно с различието в
използваната псевдо-триба. Известно е, че colonia Scup(inorum) е основана най-вероятно по времето на Веспасиан37, и поради тази причина не само че пълното ѝ име е било col(oniae) Fl(aviae) Scupino/rum38,
но всички римски граждани в нея, включително и ветераните, са били
Вж. за това Topalilov, I. Über die Bedeutung des Epithetons Ulpia im Titel der
peregrinalen Stadt Nicopolis ad Istrum – in: Colonization and Romanization in Moesia
Inferior. Premises of a contrastive approach (ed. L. Birliba), Kaiserslautern, 2015, 155–175.
36
CIL 6, 533: Nemesi / Sanctae / Campestri pro sa/lute dominorum / nn(ostrorum)
Augg(ustorum) P(ublius) Ael(ius) P(ubli) f(ilius) / Aelia Pacatus / Scupis quod coh(ortis)
doc/tor voverat nunc / campidoctor coh(ortis) I / pr(aetoriae) P(iae) V(indicis) somnio
admo/nitus posuit l(ibens) l(aetus).
37
Абревиатурата col F F D най-вероятно се разгръща като F(lavia) F(elix)
D(ardanorum), отколкото като col(onia) F(lavia) F(elix) D(omitiana). Вж. Ферjанчиђ,
Сн. Насељавање легијских ветерана у Балканским провинцијама І – ІІІ век н. е.
Београд, 2002, 70–71. (Feranchich, Sn. Naselavane legiyskikh veterana u Balkanskim
provintsiama I–III vek n. e. Beograd, 2002, 70–71).
38
ILJug 3, 1380; IMS 6, 31.
35
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причислени към трибата на Флавиите Quirina39. Надписите показват вероятна дедукция на ветерани от VІІ Клавдиев легион40, но и от други
легиони, като например V Македонски, І Италийски и V Alaudae, част
от които вероятно се датират по времето на Флавиите41. Поради тази
причина при войниците с произход от Скупи, които не са били зачислени в трибата Quirina, се използвала в официалната номенклатура
псевдо-трибата с името на Флавиите – Flavia42. Съществуват обаче две
изключения, едното от които разглеждаме в настоящата статия, докато
при другото преторианецът T(itus) Flavius T(iti) f(ilius) Firminus използвал псевдо-трибата Ulpia43. Той също може да се отнесе към нашето
изследване.
Случаят с P(ublius) Ael(ius) P(ubli) f(ilius) Aelia Pacatus Scupis вече
е коментиран в научната книжнина. Смята се, че по този начин се представяло укрепването на колонията с крепостна стена при Хадриан или
Антонин Пий, колонизация по времето на Хадриан или дори посещение на императора в колонията44.
В синхрон с тези предположения е и тезата на Б. Геров за наличието на псевдо-трибата Iulia в номенклатурата на ветерани от Сердика
и Филипопол, интерпретирана като подобен начин. Така нейната поява се разглежда или като следствие от настаняване на ветерани през
Юлиево-Клавдиево време, или като следствие от урбанизаторски акт,
предприет от последните тракийски царе45.
Липсата на данни за извършването на подобни дейности по времето на Траян или Хадриан в Скупи не позволяват да приемем безрезервно изказаните предположения. Нещо повече. Аналогични случаи
показват, че не съществува подобна практика, при която посещението
на даден император да бъде комеморирано чрез използването на името
Вж. например IMS 6, 65; 66; RMD IV, 302.
Birley, E. The Flavian Colonia at Scupi, ZPE 64, 210; Ферjанчиђ, Сн.
Насељавање легијских ветерана у Балканским провинцијама, 71–72. (Feranchich, Sn.
Naselavane legiyskikh veterana u Balkanskim provintsiama, 71–72).
41
Ферjанчиђ, Сн. Насељавање легијских ветерана у Балканским провинцијама,
73–76. (Feranchich, Sn. Naselavane legiyskikh veterana u Balkanskim provintsiama, 73–76).
42
Вж. например CIL 6, 32 533.
43
CIL 6, 37184.
44
Мненията са обобщени във Ферjанчиђ, Сн. Насељавање легијских ветерана
у Балканским провинцијама, с. 77. (Feranchich, Sn. Naselavane legiyskikh veterana u
Balkanskim provintsiama, s. 77); Вж. също IMS 6, 25–26.
45
Геров, Б. Земевладението в Римска Тракия и Мизия (І – ІІІ в.). – ГСУ ФКНФ,
72, 2, 1977 (1980), 40–41. (Gerov, B. Zemevladenieto v Rimska Trakiya i Miziya (I–III
v.). – GSU FKNF, 72, 2, 1977 (1980), 40–41).
39
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му като псевдо-триба. Възможно е поради това да бъде променено името на града, както показват немалка част от градовете в Мала Азия, ясно
индикиращи чрез промяната на титлите си посещението на Хадриан,
но това не води до използването на съответната псевдо-триба. В Тракия
показателен в този аспект е примерът с Филипопол, който бил посетен
лично от Хадриан и с чието присъствие се свързват различни строителни и институционални инициативи и др.46 В града е честван и Антиной
като „герой”, но въпреки това до този момент не е констатиран ветеран
с псевдо-трибата Aelia от града или неговата административна територия. Следователно, едва ли осъществяването на укрепителни или други строителни дейности биха имали подобен ефект, за да се използва
името на съответния император като псевдо-триба. В случая с преторианеца от Скупи най-вероятно значение е изиграло именно приемането
на римското гражданство и съответно името по времето на Хадриан.
Любопитното е, че това е последният император, когато все още е съществувала, макар и номинално, институцията на римските триби, но
нашият ветеран не е бил причислен към нито една от тях.
Що се отнася до укрепването на града, в Тракия една подобна
инициатива, доколкото се изразява въобще, става не чрез получаването
на нов епитет, а чрез почитането на съответния император като κτίστης.
Така например по този начин е почетен Марк Аврелий47 именно поради
факта, че укрепил Августа Траяна с крепостна стена48. При други градове обаче, сред които и Филипопол, като например Пауталия, Сердика
и Никополис ад Иструм, този факт изобщо не е отбелязан по подобен
начин.
Този кратък анализ показва, че съществуващите варианти на локални причини не могат да обяснят аргументирано и без нотка на съмнение използването на псевдо-трибата Улпия при посочените по-горе
преторианци. Вероятно решението на проблема би трябвало да се търси по-скоро в самия Рим, отколкото извън него.
В следващите редове ще се опитам да разгледам възможните столични причини по интересуващия ни тук проблем.

Вж. бел. 23.
IGBulg. II, 727.
48
Вж. за това Schönert-Geiss, E. Griechisches Münzwerk: Die Münzprägung von
Augusta Traiana und Traianopolis. Schriften zur Geschichte und Kultur des Antike 31,
Berlin, 1991, 44.
46
47
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1) Както вече беше посочено, надписите, в които се откриват
разглежданите примери, се отнасят към времето на Северите. А това
е и времето, когато Траян е бил особено почитан от императорската
власт. Така например още през 198 г. Септимий Север получил титлата Parthicus Maximus, титла, която била за първи път придобита, макар и посмъртно именно от Траян, почетен през лятото на 118 г. като
Parthicus. За да бъде съвпадението пълно, Септимий Север я получил
на същата дата, когато и Траян, но осемдесет години след това. Не можем да не погледнем в този смисъл и действията на Септимий Север
като абсолютно копие на действията на самия Траян. Септимий Север
не само, че се обявил за „внук” на Траян, но вече дори претендирал, че
бил равен с него49. В съответствие с това била възстановена Траяновата
провинция Месопотамия, от която се отказал впоследствие Хадриан, а
пък нападението над партите от войската на Септимий Север се извършило, следвайки точно Траяновия маршрут. Прави впечатление, че при
похода дори се спазили датите, когато са били обсаждани градовете
осемдесет години по-рано. Копирането на Optimus Princeps от Септимий Север е било почти пълно, за сметка например на кампанията, проведена три десетилетия по-рано от Луций Вер. Последният, въпреки че
отпразнувал триумф върху партите, не получил тази титла50.
Известно е, че Траян е бил символ на успешния римски август
като пълководец. Ето защо всякаква връзка с него, макар и мнима, е
била търсена, било то от самите римски августи, а още повече от римските градове. Предвид реорганизирането на провинцията именно по
времето на Траян, в градовете, които не били пряко засегнати от нея
и поради тази причина не можещи да използват неговия гентилициум
като епитет в титлите си, връзката с него можела да се прояви под друга,
индиректна форма. А това би могло да стане чрез монетните емисии,
пропагандиращи мнимия епитет Ulpia в градските титли, и както посочват нашите примери, и чрез приемането на псевдо-триба, носеща неговия гентилициум. Без съмнение, по този начин се издигал и престижът
и авторитетът на отделните преторианци. Неслучайно впоследствие,
когато псевдо-трибата била премахната, Ulpia ще се превърне в неотменна част от origo на преторианеца. Примерът от 237 г. с M. Aurelius
Mucatralis Zerula, посочен като родом от Ulp(ia) Serdica ex Thrac(ia)51,
Burley, A. Septimius Severus, The African Emperor. London: Routledge, 2002, p. 130.
Вж. Kienast, D. Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchro
nologie, 5. Auflage, Darmstadt, 2011, p. 144.
51
CIL 16, 146.
49
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е показателен в това отношение, като в случая липсва псевдо-трибата,
която е била прехвърлена като епитет в титлата на града52.
2) Както вече няколко пъти беше посочено, използването на различни псевдо-триби при ветераните преторианци позволява да се допусне наличието на личен избор, т. е. те не са били задължени да следват строго установените правила. Примерът с ветерана от Пауталия
T(itus) Ae(lius) Titianus показва един от възможните варианти за избор,
а по-горе споменатият надпис CIL 6, 32 543 демонстрира друг от тези
варианти, при който псевдо-трибата Fl(avia) е отражение на съществуваща група от наследници на ветерани, чиито предци са били причислени към трибата на Флавиите, а именно – Quirina. Как иначе може да
се обясни използването на тази псевдо-триба в номенклатурата на ветерани, които са получили римското си гражданство най-рано по времето
на Марк Аврелий, или дори след това? Възможно е в случая определена
група от ветерани преторианци да е била повлияна (подтикната?) от
друга група в гвардията да приеме нейната триба/псевдо-триба.
Възможно е чрез този вариант да се обяснят и някои други случаи,
като например този, представен в надписа CIL 6, 32 640. Така например
в представения списък на уволнените ветерани от центурията на Мунаций Пий от пета преторианска кохорта всички ветерани от Тракия, без
значение от техния произход, са използвали псевдо-трибата Ulp(ia). А
те произхождат от различни градове, сред които Сердика, Хадрианопол, Бизие и Перинт.
Идентичен е и случаят например с центурията на Аврелий Анаматий, в която всички ветерани от Тракия, без значение дали произхождат от колонии, в случая Апри, или перегринални градове, в случая
Пауталия, Хадрианопол, Марцианопол или Сердика, използват псевдотрибата Ulp(ia).
За популярността на псевдо-трибата Ulp(ia) в рамките на тази кохорта говори и фактът, че в отличие от нея, в същия този надпис е представен и друг преторианец от Бизие, този път в шеста кохорта, който
обаче използвал Iul(ia). В този случай трябва да се има предвид и неговата номенклатура, различаваща се от останалите53.
За възможна популярност и предпочитание на определена псевдотриба сред ветераните от дадена кохорта може би дава данни и най-ранЗа други подобни случаи вж. Forni, G. Le tribù romane. III. 1. Le pseudo-tribù, 59–61.
За разлика от останалите ветерани, които са били Марк Аврелий, този е бил
Г. Юлий.
52

53
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ният от разглежданите надписи – CIL 6, 37 184 и по-скоро ветераните
от центурията на Vinicius Annianus. Те са произхождали от редица римски колонии, сред които Скупи, Сисция, Сирмиум, Апамея и др., но и
от перегринални градове като например Анкира, Сердика, Пауталия,
Филипопол и др., но там, където в номенклатурите им не са посочени
оригиналните триби, се използвала единствено псевдо-трибата Ulp(ia).
Характерни примери за това са ветераните от Скупи: T. Flavius T. f. Ulp
(ia) Firminus Scup(i) и T. Aelius T. f. Ulp(ia) Maximus Scup(i). Що се отнася до ветераните от Тракия, с едно изключение, това на ветерана от
Сердика, всички останали от Тракия са използвали Ulp(ia).
След този кратък анализ можем да заключим, че проблемите,
свързани с предпочитането на псевдо-трибата Ulp(ia) от ветераните от
Тракия са комплексни и могат да се отдадат както на лични предпочитания, така и на спазване на традиции, но и на наложени стереотипи.
Пропагандирането на връзката между Траян и градовете в Тракия от
последните под една или друга форма, без съмнение, не останала незабелязана в Рим в края на ІІ – първата четвърт на ІІІ в., когато тракийските войници влезли в състава на преторианските кохорти. Това вероятно
било в основата за налагането на стереотипа, че след като градовете в
Тракия са били свързани под една или друга форма с Траян, то и техните ветерани би трябвало да бъдат свързани с него, използвайки основно
псевдо-трибата Ulp(ia). Без съмнение, популярността на този принцепс
в епохата на Северите също допринесло за масовото използване на неговия гентилициум, като този феномен не е характерен единствено за
ветераните от Тракия. Както можем да проследим и от останалите случаи, забелязва се тенденцията голяма част от ветераните, които всъщност са войниците, подкрепили Септимий Север в Гражданската война
и които не могат да бъдат асоциирани с някоя от оригиналните римски
триби, да бъдат причислени към Ulp(ia) или Fl(avia) в зависимост от урбанизаторските традиции на съответните провинции. Разбира се, там,
където са съществували други традиции в рамките на рода на ветерана,
те се запазили.
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БАПТИЗМЪТ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ
(СРЕДАТА НА ХІХ ВЕК – НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК)
Росица Ангелова
BAPTISM IN BULGARIAN LANDS
(IN THE MIDDLE OF THE ХІХ CENTURY UNTIL
THE BEGINNING OF THE ХХ CENTURY)
Rositsa Angelova
The historical narrative presents the appearance and development of the baptism in
Bulgarian lands from the mid-nineteenth century until the early twentieth century. Evangelical Baptist churches are part of the Protestant movement in Christianity. Representatives of
the Baptist Church arrived in the Bulgarian lands in the 60 years of the nineteenth century.
These were missionaries from the two Bible Societies – the American Bible Society and the
British and Foreign Bible Society, as well as immigrants from Russia who settled in Northern Dobrudzha. They created communities in Lom, Ruse, Kazanlak, then after 1878 – in
Sofia, Varna, Chirpan and Asenovgrad. Also the personalities who contributed to the creation of the first societies and their transformation into churches are revealed. As well as the
activities of individual churches is observed. In 1908 in Chirpan Baptist churches unite and
establish the Union of Evangelical Baptist Churches.

Евангелските баптистки църкви в България са част от протестантските деноминации, които стъпват на българска земя. Те, както и останалите конфесии, се съсредоточават върху своята религозно-проповедническа, културно-просветна и филантропическа дейност. Първите
протестантски мисионери пристигат в българските земи през ХІХ в.,
когато те са част от Османската империя. Пристигането им съвпада
с борбите на българския народ за политическа и църковна свобода1.
Макар и част от втората вълна протестанти сред българите, наред с петдесятниците и адвентистите, те много скоро изпреварват по членска
Калканджиева, Д. Влиянието на протестантизма и Българското възраждане. – В: Реформацията – история и съвременни измерения. София, 2005, 207–215.
(Kalkandzhieva, D. Vliyanieto na protestantizma i Bulgarskoto vuzrazhdane. – V:
Reformatshiyata – istoriya i savremenni izmereniy. Sofia, 2005, 207–215).
1
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маса и териториален обхват представителите на първата вълна – методисти и конгрешани.
Баптистката църква е създадена в Англия през ХVІІ в. от
Джон Смит2. Почвата за развитието ѝ е подготвена от пуританизма.
Пуританите са английски протестанти, обявяващи се за „очистване” на
англиканската църква от елементи, които не са в съответствие със свидетелството на Новия завет и връщането на евангелската ѝ чистота3.
По-късно тя се пренася в Америка4, Русия и Украйна и др., достига и
до българските земи, които са част от Османската империя. Баптизмът
по българските земи е свързан косвено с мисионерския ентусиазъм в
Германия. Основоположник на баптизма в Германия е Йохан Герхард
Онкен5.
Той, в качеството си на представител на мисионерска организация за разпространение на библии и християнски брошури, през 1823 г.
открива в Хамбург неделно училище и разкрива съществени разлики
между новозаветните идеи и практиката на официалната църква. През
1834 г. Й. Онкен учредява първата баптистка църква и е ръкоположен за
пастор и дякон на същата6.
Името на църквата идва от думата баптизо, от гръцки, което означава кръщавам с вода. Същността на баптисткото учение обаче не се
състои в практикуването на кръщението по вяра, то е само един отличителен белег. Същността на баптисткото учение се състои в желанието
да се създават църкви според разбиранията на Новия завет. Желанието
за изграждане на църква в духа на Новия завет води до приемане на новозаветното учение на прощението по вяра и на неговото практикуване.
Баптистите сами описват своята църква като „църква на християните,
простени по вяра”7.
Митрохин, Л. Н. Баптизм. Москва, 1966, с. 15. (Mitrohin, L. N. Baptizm.
Moskva, 1966, s. 15).
3
Дадер, Д. История на баптизма в България. – Витания, 1996, 1, с. 11. (Dader,
D. Istoriya na baptizma v Bulgaria. – Vitaniya, 1996, 1, s. 11).
4
Дадер, Д. История на баптизма в България. – Витания, 1996, 2, 6–7. (Dader,
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Евангелските баптистки църкви са част от протестантството и се
различават от другите евангелски деноминации главно по практикуваното водно кръщение чрез потапяне на възрастни лица и други особености при приемане на причастието и естеството на Светия Дух8.
Практикуването на кръщение само на възрастните баптистите
обясняват така: малкото дете няма достатъчно познание, за да може с
убеденост и разум да схване смисъла на свещеното тайнство кръщение
и да служи на Бога9.
Баптизмът е създал изключителен култ към Библията, която всеки
вярващ трябва да притежава и системно да изучава. Той допуска „свободно тълкуване на Библията” и се позовава най-вече на Новия завет10.
Баптистите отричат редица обреди на ортодоксалната християнска църква, почитането на иконите, кръста. Главно внимание се обръща
на подготовката на последователите по време на техния „изпитателен
стаж”11.
Представители на баптистката църква пристигат в българските
земи през 60-те години на ХІХ в. Това са мисионери на двете библейски дружества – Американското библейско дружество и Британското и
чуждестранно библейско дружество, и емигранти от Русия, заселили се
в Северна Добруджа. Те създават общини в Лом, Русе и Казанлък, а след
1878 г. – в София, Варна, Чирпан и Станимака (Асеновград). Първите
проповедници са българи – Филип Каменов и Георги Искренов12.
Двамата са от Лом и са кръстени в Букурещ от А. Либих. След завръщането им в родния им град около тях се образува баптистко общество.
Именно Либих извършва и първото кръщение на българи в Лом13.
Началото на баптисткото движение в България е поставено в два
града, в Южна и в Северна България, които не са в пряка връзка.
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(Vestiteli na istinata. Pod redakciata na Hristo Kulichev. Sofia, 1994, s. 328. Mitrohin, L.
Baptizm, s. 17).
9
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Драматични са събитията, които довеждат до създаването на първата баптистка общност в България – църквата в Казанлък. В основата на нейното създаване е личността на Стефан Курдов, пътуващ библейски книжар от Казанлък. Той продава книги в Стара Загора, Нова
Загора, Сливен, Ямбол и други южнобългарски градове14. Още през
1865 г. в Ямбол Ст. Курдов има възможност да слуша Теодор Байнгтън,
който проповядва евангелизма. Тълкуването на Библията и моленето
без кръстене прави особено впечатление на всички и Байнгтън е канен
многократно да проповядва. Радушният прием кара старозагорските
мисионери редовно да посещават Ямбол. Обикновено те са придружавани от помощниците си Тр. Константинов и Ст. Курдов, които остават
за по-дълго в града, продават книги и проповядват в запустяло кафене15.
При едно от пътуванията си до Цариград Ст. Курдов попада в
Арменската евангелска църква, където приема благовестието. След
завръщането си в Казанлък през 1866 г. започва ревностно да изучава и да разпространява евангелската вяра сред приятели и роднини.
При Ст. Курдов скоро пристига Григор В. Думников с молба да престане да следва тая „нова вяра”. Думников заварва Ст. Курдов да чете
Евангелието. Последва обща молитва и Думников си тръгва, без да изясни целта на посещението си. Скоро Думников последва Курдов и приема евангелизма. Последват ги Ция Ст. Курдова, жена на Ст. Курдов,
и Мариола Иванчова, съпруга на Милю Радев от Казанлък. Така през
1867 г. се оформя първата евангелска общност в Казанлък, събрана от
благовестието на Курдов16. Но малката църква и първите протестанти
са изправени пред яростната съпротива на православните свещеници и
тълпи безчинстващи17.

Вестители на истината, с. 311, 330. (Vestiteli na istinata, s. 311, 330).
Стоянов, М. Начало на протестантската пропаганда в България. – Известия
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1964, s. 58).
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България. – Витания, 1996, 4, с. 5. (Kurkelanov, P. Kratka istoriya na Evangelskata
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Григор Думников приема кръщение от Иван Каргел. Един от примерите в СЕБЦ за даване на десятък. Всяка вечер той отделя десятъка от доходите си и го дарява на църквата. През 1886 г. със собствени средства започва да издава превежданите от Петко Къркеланов
проповеди и най-вече проповедите на Чарлз Х. Спърджън. Към
Казанлъшката църква той учредява „Литературен 100 000 фонд”.
Своето място на центъра на гр. Казанлък Думников дарява на църквата. Умира на 3 февруари 1928 г. 18
Според данните на книгата „Познатата непозната църква” през
1871 г. умира Илия Курдов, брат на Стефан. Православните свещеници и общественост не допускат погребението му да стане в градското
гробище. Едва след два дни семейството му успява да го погребе в полето край града19. Друга версия разказва Петко Т. Къркеланов в своята
кратка история на казанлъшката църква. Според него през 1871 г. умира Ция Ст. Курдова20. Православните в града не позволяват тялото на
покойната да се погребе в гробищата. Въпросът е отнесен до турското
правителство, вдига се голям шум, има вълнения в града, но така или
иначе покойната Ция Курдова е погребана не в православното гробище,
а на източната страна на гр. Казанлък, в местността Съралан.
Шумът около смъртта на Ц. Курдова привлича през 1872 г. нови
вярващи. Това са: Никола Т. Патев, съпругата му Ташка, родом от
Габрово, и сестра му Марийка, омъжена за Христо Белчев от Казанлък.
През 1873 г. към малката общност се присъединяват Димитър Груев
Градинаров и дядо Шиню Бояджията от Казанлък. След женитбата
на Д. Градинаров, съпругата му Севастица също се присъединява към
евангелизма21.
Баптисткото общество наброява вече няколко души, когато според Т. Къркеланов американските мисионери започват да посещават гр.
Казанлък. Кои са тези американски мисионери? През есента на 1859 г.
Михайлов, Н. Една тригодишнина. – Евангелист, 1931, 2, с. 6. (Mihailov, N.
Edna trigodishnina. – Evangelist, 1931, 2, s. 6).
19
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2010, с. 13. (Poznatata nepoznata tsharkva. Pod redaktshiyata na Hristina Syarova. Ruse,
2010, s. 13).
20
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в Стара Загора започва работа Теодор Байнгтън. През 1863 г. основава и девическо училище22. Старозагорската мисия обхваща района от
Бургас до Чирпан. Скоро са спечелени обращенци в Казанлък, Нова
Загора и Меричлери. В Меричлери е основана и втората протестантска църква в България. В Стара Загора работят още мисионерите Чарлс
Морс, Люис Бонд, Едуард Хаскел, Георг Марш, Берд и д-р Дж. Хаус.
Така че е трудно да бъде установено кои точно са двамата проповедници. Сведенията дават данни само за Бонд.
Евангелското общество няма проповедник и собствена сграда за
молитвени събрания. Затова вярващите през 1874 г. се обръщат към
американските мисионери за помощ чрез заем в размер на 50 турски
лири, платим за десет години. Американските мисионери, представители на Конгрешанската църква, отказват23.
Тогава Ст. Курдов, който притежава паянтова сграда, я дарява на
евангелското общество с условието да му се изплати при възможност.
Веднага вярващите се залавят за работа. Скоро със свои средства те ремонтират сградата и се сдобиват с молитвен дом. Нарастват и членовете на църквата – присъединяват се Христо Белчев, сестра му Мария и
Никола Христов, малко по-късно и Иван Т. Патев и Марийка Шинева.
Нарасналото общество със свой дом се нуждае от проповедник. Въпреки
първия отказ, членовете на църквата в Казанлък пак се обръщат към
конгрешаните с молба да им бъде изпратен проповедник24. За съжаление, пак получават отказ, при все, че по същото време конгрешаните изпращат Иван А. Тоджаров в съседен град. В знак на огорчение и обида,
през април 1875 г. на мисионерите е заявено, че при следващото им посещение в града ще намерят надпис на църквата със следното съдържание: „Казанлъшка евангелска църква, независима от Американската“25.
Тази заплаха отрезвява американските мисионери и те изпращат
за проповедник Никола Влаев26.
Донева, В. Протестантската пропаганда и българската общественост в Стара
Загора (50-те–70-те години на ХХ в.). – В: От регионалното към националното – просветното дело и музеите. Велико Търново, 2015, 41–47. (Doneva, V. Protestantskata
propaganda I bulgarskata obshtestvenost v Stara Zagora (50-te–70-te godini na XX vek.). – V:
Ot regionalnoto kam natshionalnoto –prosvetnoto delo i muzeite. Veliko Tarnovo, 2015, 41–47).
23
Къркеланов, П. Кратка история, с. 6. (Kurkelanov, P. Kratka istoriya, s. 6).
24
Дадер, Д. История на баптизма в България. – Витания, 1996, 4, с. 5. (Dader,
D. Istoriya na baptizma v Bulgaria. – Vitaniya, 1996, 4, s. 5).
25
Къркеланов, П. Кратка история, с. 6. (Kurkelanov, P. Kratka istoriya, s. 6).
26
Вестители на истината, с. 331; Дадер, Д. История на баптизма в България. –
Витания, 1996, 4, с. 5. (Vestiteli na istinata, s. 331; Dader, D. Istoriya na baptizma v
Bulgaria. – Vitaniya, 1996, 4, s. 5).
22

Баптизмът по българските земи (средата на ХІХ век – началото на ХХ век)

33

Никола Влаев е един от първите ученици в Богословското училище в Пловдив. След ръкополагането му е изпратен за пастир в Банско
(1881 – 1885). Тук той постига добри резултати в работата си, особено
за организиране на младежите. Евангелската църква в града като сграда-храм е изградена през 1883 г. по времето на пастируването на Влаев.
По думите на Б. Кожухаров за него се казва, че вижда хората с ума си,
а не с очите си. След това Влаев става пастир в църквата в Стара
Загора, където с Личо и Ана Лечеви успяват да изградят църковното
здание. За нередности в службата на годишния събор на евангелските
църкви в Меричлери през 1886 г. пастирският сан на Влаев е отнет. Той
се оттегля от служба и живее в усамотение. Деен член на БЕД и негов
заместник-председател в периода 1890 – 1893 г. Умира през 1922 г. 27
През юли 1875 г. в Казанлък пристига пътуващия книжар на
Британското чуждестранно библейско дружество с баптиста Х. Херболт.
При разговорите си с протестантското общество той повдига въпроса
за кръщението. Казанлъшкото евангелско общество се застъпва за детското кръщение, а Х. Херболт с цитати от Библията ги оборва. Според
него съгласно Св. писание за окончателното уреждане на отношенията
с Бога човек трябва да приеме и кръщение. В края на Своето поучение
към апостолите Исус изрично подчертава това: „Идете по целия свят и
проповядвайте Благата вест на всеки човек. Който повярва и се кръсти,
ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден”28. Кръщението е
посочено в този пасаж като необходимост за спасението на грешника.
Впрочем, две са изискванията, които Спасителя изтъква тук: първо, абсолютно необходимото условие – повярването, и второ – кръщението.
Взетите от Х. Херболт откъси от Библията казанлъчани преписват във
вид на брошурки и ги изпращат на евангелските църкви за „изпитване
и изучаване на въпроса за кръщението”29.
Тези разговори с Х. Херболт стават в отсъствието на проповедника Н. Влаев. След неговото завръщане вярващите водят същия спор
Вестители на истината, с. 256, 331; Флад, С. За разпространението на
Христовата вяра, София, 2015, с. 69; Кожухаров, Б. Първата евангелска църква в България. София, 1998, 54–55. (Vestiteli na istinata, s. 256, 331; Flad, S. Za
razprostranenieto na Hristovata vyara, Sofia, 2015, s. 69; Kozhuharov, B. Parvata
evangelska tshurkva v Bulgaria. Sofia, 1998, 54–55).
28
Новият завет. Съвременен превод. София, 2000, с. 100. Евангелието според
Марко, глава 16, стихове 15 и 16. (Noviyat zavet. Savremenen prevod. Sofia, 2000, s. 100.
Evangelieto spored Marko, glava 16, stihove 15 i 16).
29
Къркеланов, П. Кратка история, с. 7. (Kurkelanov, P. Kratka istoriya, s. 7).
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с него по отношение на детското кръщение. Те са категорични, че
искат да приемат кръщение, но с условието това да стане от пастир,
който също е приел кръщение и баптизма. Двамата мисионери – Бонд
и Н. Влаев, отказват да приемат баптизма и са отхвърлени от протестантите в Казанлък. Това дава основание на Маньо Стоянов да твърди: „Казанлъшките обращенци през 1875 г. минали към баптистката
секта“30.
Своите разбирания за кръщението казанлъшките баптисти излагат в брошура, разпратена до учреденото през 1876 г. Българско евангелско дружество и до американските мисионери. На конференцията
на Евангелските църкви българският мисионер Данчеров прави опит
да реагира на брошурата на казанлъчани чрез проповед. При опита да
опровергае аргументите в брошурата той самият достига до баптистки
убеждения31.
Това не променя факта, че казанлъшките протестанти се чувстват
изолирани, без материална и морална подкрепа. Скоро до тях достига
новината, че в село Каталой в Северна Добруджа има немска баптистка
църква. Веднага подготвят и изпращат писмо с молба църквата да изпрати човек, за да приемат кръщение. Събитията от 1876 г. на Балканите не
дават възможност да бъде осъществено изказаното желание на казанлъчани32. Въпреки това споровете за кръщението допринасят за привличането на нови членове. През 1877 г. баптизма приемат Петко Иванов,
Петко Тотев Къркеланов, Христо Косев и Никола Колев Патев33.
През 1877 г. в Ямбол се провежда годишното заседание на
Българското евангелско дружество. Това е удобен момент според казанлъчани да представят изготвената от тях брошура. Те я изпращат с
надежда участващите в заседанието на Българското евангелско дружество да я прочетат и да се постави въпросът им на разискване. Никой
от присъстващите, както и ръководството на Българското евангелско
Спорът дали баптизмът е секта или не, не е предмет на настоящото изследване. Интерес буди факта, че и протестантите ползват студията на М. Стоянов, но
не вземат отношение по използваната терминология. – Стоянов, М. Начало на протестантската пропаганда, с. 52. (Stoyanov, M. Nachalo na protestantskata propaganda v
Bulgaria, s. 52).
31
Дадер, Д. История на баптизма в България. – Витания, 1996, 4, с. 11. (Dader,
D. Istoriya na baptizma v Bulgaria. – Vitaniya, 1996, 4, s. 11).
32
Къркеланов, П. Кратка история, с. 7. (Kurkelanov, P. Kratka istoriya, s. 7).
33
Авторката приема, че кратката история на казанлъшката църква на Т.
Къркеланов трябва да се приема за извор за историята на баптизма в България, тъй
като той е сред основателите на Баптистката църква в града.
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дружество, не позволяват да се постави на обсъждане казусът на казанлъчани34.
По време на Руско-турската война (1877/78 г.) част от баптистите
в Казанлък загиват – Стефан Курдов и Петко Иванов, други бягат в
Северна България35. Въпреки военните действия, бежанците и недоимъка, в църквата са приети нови членове – Тончо Т. Груев и Димитър
Пенчев. Краят на Освободителната война (1878) възстановява ежедневието на населението. Започват отново богослужения в църковната си
сграда и баптистите в града. Последните на свои разноски приемат за
една година да им служи отново Никола С. Влаев, който в началото на
1879 г. напуска окончателно града.
През същата 1879 г. в Хамбург се провежда XI Съюзна конференция на немските баптисти. На нея Август Александър Август Либих,
председател на Руско-румънското обединение, споделя идеите си за
мисията в България, като я определя като необходима и належаща36. На
конференцията присъства и Иван Каргел. Според Грегъри Николс три
фактора мотивират Каргел да пътува до България. Това са: той чува за
нуждата на българите на конференцията на Немския баптистки съюз и
вече е обсъдил нуждите на България с полк. Василий Пашков, и не на
последно място влажният и студен климат в Санкт Петербург не влияе
добре на здравето му37.
С Н. Влаев или без него в града на маслодайната роза продължават споровете за или против детското кръщение. По тази причина
вярващите изпращат писмо до гр. Русе, до немските книжари и разпространители на литература от Британското и чуждестранно библейско
дружество. В него те съобщават за нуждата от свой проповедник, броя
на вярващите – 22, и желанието си да се кръстят. В края на писмото
казанлъшките баптисти настоятелно искат помощ. Според Д. Дадер
Къркеланов, П. Кратка история, с. 7. (Kurkelanov, P. Kratka istoriya, s. 7).
Вестители на истината, с. 331. (Vestiteli na istinata, s. 331).
36
Дадер, Д. История на баптизма в България. – Витания, 1996, 4, с. 11; Wardin,
A. W. Jr. August G. A. Liebig: German Baptist Missionary and Friend to the Mennonite
Brethren. – Journal of Mennonite Studies, 2010, 28, р. 176; http://jms.uwinnipeg.ca/index.
php/jms/article/viewFile/1367/1358. (Dader, D. Istoriya na baptizma v Bulgaria. – Vitaniya,
1996, 4, s. 11).
37
Николс, Гр. Иван Каргел и появата на баптизма в българския православен
контекст. – http://svobodazavseki.com/broj-19/72-ivan-kargel-i-poyavata-na-baptistite-vbulgarskiya-pravoslaven-kontekst.html; 18 март 2015. (Nikols, Gr. Ivan Kargel i poyavata
na baptizma v bulgarskiya pravoslaven kontekst.-http://svobodazavseki.com/broj-19/72ivan-kargel-i-poyavata-na-baptistite-v-bulgarskiya-pravoslaven-kontekst.html)
34
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писмото носи дата 10 август 1880 г. и е адресирано до вярващите в с.
Каталой. Те от своя страна го препращат в Русе38.
За писмо на казанлъчани пише и Гр. Николс. Според него Гр.
Думников пише още едно писмо до Немския баптистки съюз. Писмото е
публикувано на немски и английски в статия, озаглавена „Македонският
призив се повтаря от самата Македония”. В писмото си Думников казва, че „Българската църква в Казанлък е приела евангелската доктрина
преди четири години, доколкото са признали и приели кръщението за
вярващите според учението на Божието слово. Затова те са отхвърлили
детското кръщение, понеже то никъде не може да се докаже от Новия
завет”. Писмото е подписано от 22 души, които желаят да се борят за
доктрината. Статията е отпечатана на английски през октомври 1880 г.
и намира широко разпространение сред баптистите в Америка39.
След получаването на писмото то е преведено на немски и изпратено до редакцията на немски издания. Това става чрез Д. Швелгер,
пастор на баптистката църква в Букурещ, който по това време се намира в Русе. Именно той го изпраща с молба за незабавно публикуване в
печатния орган на немските баптисти „Свидетел на истината”40. Брой
с писмото на казанлъчани попада в ръцете на Иван Каргел от Санкт
Петербург и той решава да се отзове на повика. Каргел минава през
Русе и потегля за Казанлък заедно с Мартин Херингер, един от книжарите на Британското и чуждестранно библейско дружество. Годината
вече е 1880, а датата 5 септември по стар стил41.
Създаването на първите баптистки общества и църкви в Северна
България има друга история. През 1864 – 1866 г. вследствие непрестанните репресии в Руската империя около 40 семейства на руско-немски
баптисти се преселват от района на Украйна в пределите на Османската
империя в близост до гр. Тулча, Северна Добруджа. През 60-те години
на ХІХ в. град Тулча е сред бързоразвиващите се градове. Той става
център на Тулчански санджак с каазите Тулча, Сулина, Бабадаг, Мачин,
Хърсово, Меджидие, Кюстенджа и с нахиите Стара Килия, Махмудие,
Исакча и Черна вода. Според османската административна уредба за
Дадер, Д. История на баптизма в България. – Витания, 1996, 4, с. 11. (Dader,
D. Istoriya na baptizma v Bulgaria. – Vitaniya, 1996, 4, s. 11).
39
Николс, Гр. Иван Каргел. – Свобода за всеки, 2009, бр.19. (Nikols, Gr. Ivan
Kargel – Svoboda za vseki, 2009, br.19).
40
Дадер, Д. История на баптизма в България. – Витания, 1996, 4, с. 11. (Dader,
D. Istoriya na baptizma v Bulgaria. – Vitaniya, 1996, 4, s. 11).
41
Къркеланов, П. Кратка история, с. 8. (Kurkelanov, P. Kratka istoriya, s. 8).
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вилаетите от 1864 г. територията на Тулчанския санджак се разпростира в района на Доростоло-Червенска епархия42.
Допълнителни интересни данни научаваме от отговорите, дадени
на Ч. Баркър за състоянието на областта Тулча и дали са преследвани
протестантите там. Става ясно, че последните са преследвани „само от
християните, които ревнуват протестантите за тяхната интелектуална
свобода: гръцките и арменските свещеници преследват тези, които имат
предпочитания към протестантството, докато мюсюлманите приемат
всички толерантно. Например тук, в този град, има секта, създадена от
руснаци, наричани молокани, чието верую е евангелистката непорочност. Те претендират, че тяхната вяра напълно съвпада с протестантската – около 90%. Тук се върнаха двама руски служители от руското
посолство в Лондон, които са били там няколко години и са свързани
с някои протестантски секти в Англия. Завръщайки се от там, с рускогръцко преклонение разказаха на сънародниците си какво са видели и
чули там, което пося семето на съмнението в техните души и в момента, установих, че вече имат около милион последователи, които вече се
преследват в Русия от руско-гръцката църква, която управлява повечето
от християнското население в различните части на Tурската империя,
голям брой от които са на азиатския бряг. Тук са подложени на преследване само тези секти, които вече са преживели това неведнъж от
другите християнски секти на руско-гръцката църква: те са били бити
и прекарвани по улицата на града с вериги на краката и вратовете от
религиозните фанатици на православната вяра, докато не били освободени от мюсюлманско-османските власти от тези мъчения. Нима това
не доказва мюсюлманската толерантност, освободена от фанатизма, докато християните преследват християни в либерална Турция?
Имам наблюдения върху пет села с немски колонисти, от които
три са протестантски. Те са Атмаджа, Чукурово и Каталой, останалите
две са католически. Тези немски колонисти са повечето от Южна Русия
и техният брой нараства непрекъснато. В края на този сезон в Каталой
дойдоха 25 фамилии, от което се вижда колко руското правителство е
по-добро от турското”43.
Маркова, З. Диоцез и управление на Доростоло-Червенска епархия през 70те години на ХІХ в. – В: Избрани съчинения. Т. 2. София, 2008, с. 340. (Markova, Z.
Diotshez i upravlenie na Dorostolo–Chervenska eparhiya prez 70-te godini na XIX v. – V:
Izbrani suchineniya. T. 2. Sofia, 2008, s. 340).
43
Печата се по: Извори за историята на Добруджа 1853 – 1978. Т. 4. София,
2003. Документ № 11 Отговори на въпроси на Ч. Баркър за състоянието на облас42
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В Тулча от 1849 – 1850 г. действа българско училище44. През
1862 г. врати отваря и протестантско училище, в което се учи руски,
френски, немски и английски език. Само за едно десетилетие в него
седем учители преподават на 400 младежи45.
Парадоксален е фактът, че една ислямска, мъчително реформираща се държава проявява по-голяма толерантност към протестантската
общност, отколкото православна Русия46.
През 1871 г. Британското библейско дружество издава пълния
превод на Библията на български език. Възниква необходимост от разпространяването ѝ Британското и Американското библейскo дружества назначават Якоб Клюнд за Скопие, Х. Херболт за Русе и Мартин
Херингер47 за Лом като разпространители на Библията48. За тяхното назначаване сериозна роля изиграва настояването на Християн Кшоса и
Кучевски – баптисти от полско-немски произход, служители на дружеството, назначени като отговорници за Северна България49. Работата за
тта Тулча и реформите в Османската империя. Тулча, 30 юни 1860, с. 92. (Izvori za
istoriyata na Dobrudzha 1853 – 1878. T. 4. Sofia, 2003, s. 92).
44
Тонев В. Добруджа през Възраждането. Варна, 1973, с. 12. (Tonev, V.
Dobrudzha prez Vazrazhdaneto. Varna, 1973, s. 12).
45
Пак там, с. 183. Според в. Турция, бр. 45, 24 дек. 1870 г., броят им е 40, което
е по-реалистично.
46
В следствие от тяхната дейност възникват първите баптистки общности – в
Русе и в Лом. В Русе организирано служение започва от 1875 г. в дома на Кшоса.
Църквата в Лом – другата, възникнала непосредствено от работата на назначените книжари от Британското и чуждестранно библейско дружество е поета от Яков
Клюнд, който заедно със съпругата си Регина започва първите събрания в дома си. –
Познатата непозната църква, с. 14. (Poznatata nepoznata tshurkva, s.14).
47
Мартин Херингер (1837 – 1901 г., Русе) и съпругата му Сузане (1841 г.,
Русия) живеят дълги години в Русе. Децата им Якоб (1881 г., Русчук – 1953 г., САЩ),
Мартин (1884 г., Русчук – 1973 г., САЩ), Август (1870 г., Тулча – 1942 г., САЩ) и една
дъщеря, възможно и др., са живели в Русе. Якоб се жени за Маргарете Шмид (1891 г.,
Русе – 1979 г., САЩ), имат две деца, също родени в Русе – Якоб (р. 1909 г., Русе) и
Ото (р. 1913 г., Русе), след това се изселват в САЩ. Мартин заминава за САЩ с майка
си Сузане през 1900 г. Дъщерята на Мартин и Сузане – Регина, е омъжена за протестантския пастор Евгени Герасименко в Русе.
48
Кратка история на Евангелската баптистка църква в гр. Лом. Велико
Търново, 1930, с. 1; Познатата непозната църква, с. 13; Вестители на истината, с.
333; Randall, Ian Nineteenth–Century Bible Society Colporteurs in Eastern Europe. – http: //
www.cccw.cam.ac.uk/media/ documents/ HMC%20seminars%202011/ Ian%20Randall%20
paper.doc. (Kratka istoriya na Evangelskata baptistka tshurkva v gr. Lom. Veliko Tarnovo,
1930, s. 1; Poznatata nepoznata tshurkva, s.13; Vestiteli na istinata, s. 333).
49
Кучевски е ръководител на депото в Русе в периода 1868 – 1872 г. Мястото му
след това заема Кшоса.
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Британското и чуждестранно библейско дружество позволява на протестантските служители да проповядват благовестието в българските
селища50.
Семейството на М. Херингер се заселва в Лом през 1872 г.51 През
възрожденската епоха основаният още от траките град Лом паланка,
както се нарича тогава, е с важно значение, нараснало с развитието
на корабоплаването по р. Дунав. Голям тласък в развитието му дава
построяването на шосето до София и превръщането му в главно експортно пристанище за столицата на Австро-Унгария Виена. Това оказва и голямо влияние върху архитектурата на града. Към 1869 г. в него
има около 120 магазина, 148 търговски кантори, 175 бакалници, 34
кафенета, 6 хотела, 2 мелници. Градът е струпан около старото кале,
в което се влиза през „капии“ (порти) – Видинска, Белоградчишка,
Софийска. Ломските търговци разнасят стоки по всички големи панаири. В града е основано едно от първите читалища в България (1856),
създадено е първото женско дружество в България (1858), играе се
едно от първите театрални представления в страната. Тук работи народният будител Кръстю Пишурка. В навечерието на Руско-турската
освободителна война (1877/78 г.) градът наброява около 7000 души52.
Семейство Херингер наема в Лом къщата на Георги Зуляла. Тук
започват и първите евангелски богослужения. Един от първите, който
се покайва, е Филип Каменов53, а кръщението му става в Русе. Последва
Wardin, A. The Baptists in Bulgaria. – The Baptist Quarterly, 34, 4, 1991, 148–
159. – http://www.geocities.ws/muntzer2/baptist.html.
51
Хр. Куличев посочва 1875 г. Вж. Вестители на истината, с. 333. (Vestiteli
na istinata, s. 333). Според други източници през 1875 г. се премества в Русе. Така
годината 1872 изглежда по-приемлива. Вж. Християнски приятел, 1939, 5, с. 14. В
статията М. Херингер се определя като първия заселил се в сегашните предели на
България баптист.
52
Юбилеен сборник по случай 100 години културен живот в Лом. София, 1961.
(Yubileen sbornik po sluchai 100 godini kulturen jivot v Lom. Sofia, 1961).
53
За него Спас Стефанов пише: „От братхеринговата работа беше останал
един отпаднал човек – Филип Каменов, който дохождаше сегиз-тогиз на събрание
и плачеше горчиво за състоянието си, пускаше в кутията по цял наполеон – той
беше богат, и пак се губеше с месеци, без да дохожда на събрание. За нас той беше
Бъняновия човек. – Стефанов, Сп. Спомен. – Евангелист, 1932, 5–6, с. 6. (Stefanov,
Sp. Spomen. – Evangelist, 1932, 5–6, s. 6). Стефанов го нарича Бъняновия човек във
връзка с Джон Бъниан (Джон Бънян) – английски протестантски писател и проповедник (1628 – 1688), автор на известната творба „Напредъкът на поклонника или
пътешественикът от този свят до онзи”. Първото издание на книгата на български е
през 1866 г. в Цариград. Според Чарлс Х. Спърджън „След Библията, книгата, която
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го Георги Искренов54, но той бързо се отказва55.
През 1875 г. М. Херингер се мести от Лом в Русе, където живеят
още две семейства от полско-немски произход – на Х. Херболт и на
Християн Кшоса. Мартин Херингер и Х. Херболт работят като книгоразпространители, а Кшоса завежда склада на Британското и чуждестранно библейско дружество. Тези три семейства основават в Русе
клон на Баптистката църква в Букурещ. За това допринасят и установените приятелски отношения между баптистите в Русе и Букурещ56.
1878 г. ознаменува началото на нов период в историята на българския народ – ражда се Третата българска държава. Пред новоосвободената нация се разкриват хоризонтите на самостоятелно държавно
съществуване, на съзидателен труд и приобщаване към европейския
свят. А приетата на 16 април 1879 г. Търновска конституция установява буржоазнодемократично устройство и управление на Княжество
България57.
На 24 март 1879 г. шестима народни представители внасят предложение в основния закон да се включи текст „Прозелитизмът се запрещава”. Тази идея намираме и в рапорта на 15-членната парламентарна
комисия, подготвила единствения български проект за конституция, отхвърлен от мнозинството след изпълнените с възрожденски патос речи
на Петко Каравелов и Петко Р. Славейков на 21 март 1879 г.58
оценявам най-високо, е „Пътешественикът“ на Джон Бъниан. Тя представя вестта на
Библията в различна форма”. Биографите на Спърджън отбелязват, че през живота
си той е прочел книгата 96 пъти. – Енциклопедия А – Я. София, 1999. (Entshiklopediya
A –Ya. Sofia, 1999).
54
Според Сп. Стефанов Искренов се запопва. При една от срещите им той
споделя: „Добре правите, и аз съм кръстен в Букурещ в Дъмбравица, но отпаднах и
сега не мога да се върна – вий стойте!” – Стефанов, Сп. Спомен, с. 6. (Stefanov, Sp.
Spomen, s. 6).
55
Кратка история на Евангелската баптистка църква в Лом, с. 2. (Kratka
istoriya na Evangelskata baptistka tshurkva v gr. Lom, s. 2).
56
Ел. Ан. Ст. Спомени за заслужили на делото божие ратници. – Християнски
приятел, 1939, 5, с. 12. (El. An. St. Spomen za zaslujili na deloto bojie ratnici. –
Hristiyanski priyatel, 1939, 5, s. 12).
57
Мишев, Р. Търновската конституция в контекста на европейската конституционна система в края на 19 в. – В: 135 години от приемането на Търновската
конституция. София, 2014, 82–96. (Mishev, R. Turnovskata konstitutshiya v konteksta
na evropeiskata konstitutshionna sistema v kraya na 19 v. – V: 135 godini ot priemaneto na
Tarnovskata konstitutshiya. Sofia, 2014, 82–96).
58
Петков, Ст. Отново по въпроса за партиите в България след Освобождението.
– В: Другият в историята. Кюстендил, 1996, 87–88. (Petkov, St. Otnovo po vuprosa za
partiite v Bulgaria sled Osvobojdenieto. – V: Drugiyat v istoriyata. Kyustendil, 1996, 87–88).
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Предложението е мотивирано така: „Комисията, като признава веротърпимостта и свободата на съвестта, не може да допусне, щото тези
два принципа да се експлоатират и земат едно направление противно
на интересите на държавата и на обществения порядък… Всеки е свободен в своите религиозни убеждения, но ревността за систематично и
публично превръщание (пропагандиране) на тези убеждения комисията счита за дръзко прекрачване на границите, в които би трябвало да се
упражнява свободата на съвестта …”59.
Предложението според проф. Петко Ст. Петков има своите сериозни исторически основания. То е съобразено с духовната същност на
православието, че то трябва да бъде защитено от настъпателната дейност на чуждите религиозни пропаганди, като пред тях се поставят
необходимите и достатъчни ограничения. Изхожда се от разбирането,
че като е стълб, последна и най-здрава опора на народното единство,
православието трябва съзнателно да се пази и укрепва; че немалко българи, макар и в свободната си държава, изповядвайки в масата си една
натурално-битова, обичайна, немистична и недостатъчно задълбочена
вяра, биха могли да се увлекат от някои модни или атрактивни чужди
вероучения, което ще има пагубно влияние върху духовното единство
на народа, изключително необходимо за постигането на сложните задачи, стоящи пред младото българско княжество60.
А Славейков, макар и да признава, че не разбира дълбокия смисъл
на внесеното предложение, призовава депутатите да го отхвърлят „не
защото прозелитизмът е страшен за вярата, но просто защото е анахронизъм, неприлично е за вярата ни; за нея е унижение, ако се тури в
Конституцията такова запрещение… тя никогаж не е пропаднала …,
няма ми за какво да се боим”61.
Приетата на 16 април Търновска конституция е напредничава за
времето си. Глава 9 е посветена на вярата. Член 40 определя христиАлманах на Българската конституция. Пловдив, 1911, с. 175. (Almanah na
Bulgarskata konstitutshiya. Plovdiv, 1911, s. 175).
60
Петков, Ст. За развитието на отношенията между Българската православна
църква и държавната власт (1878 – 1896). – В: Религия и църква в България. София, 1999,
с. 197. (Petkov, St. Za razvitieto na otnosheniyata mejdu Bulgarskata pravoslavna tshurkva i
darjavnata vlast (1878 – 1896). – V: Religiya i tshurkva v Bulgaria. Sofia, 1999, s. 197).
61
Дневници на Народното събрание. Търново, 1879, 84–85; Петков, Ст.
Православните български архиереи в Учредителното и Първото велико народно събрание 1879 г. – Духовна култура, 1993, 10, 17–20. (Dnevnici na Narodnoto sabranie.
Tarnovo, 1879, 84–85; Petkov, St. Pravoslavnite bulgarski arhierei v Uchreditelnoto i
Parvoto veliko narodno sabranie 1879 g. – Duhovna kultura, 1993, 10, 17–20).
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яните от неправославно изповедание и друговерците, било природни поданици на Българското княжество, било приети в поданство, а
така също и чужденци, които постоянно или само временно живеят
в България, да се ползват със свобода на вероизповеданието си, стига изпълнението на техните обреди да не нарушава съществуващите
закони. Следващият член определя, че поради религиозни убеждения
нiкой не може да отбягва изпълнението на действащите и задължителните за всекиго закони. Чл. 43 гласи, че църковните работи на
християните от неправославно изповедание и на друговерците се
управляват от техните духовни власти, но под върховния надзор на
надлежния министър, според законите, които ще се издадат по тоя
предмет62.
Вярващите баптисти в Лом остават без ръководител три години
след заминаването на М. Херингер за Русе в навечерието на Рускотурската война (1877/1878 ). Чак през 1880 г. в града е преместен Якоб
Клюнд63. Той пристига със семейството си и скоро започва работа в
сравнително голям район, обхващащ окръзите Видински, Врачански,
Плевенски, Софийски и Кюстендилски. Това налага той често да отсъства от дома си, а това възпрепятства провеждането на редовни религиозни сбирки. За тази цел е повикан от вярващите Георги М. Чомонев64,
който по това време е в Хамбург.
Георги М. Чомонев пристига в Лом, където наема жилище и дюкян и със съпругата на Якоб Клюнд – Регина, провеждат редовни събрания. В началото единият е проповедник, а другия слушател, но това не
ги обезсърчава в работата. През април 1888 г. се покайват Сава Лечев,
двама занаятчии – Трифон и Богдан65 и Спас Стефанов. Те са кръстени през юни с.г. от проповедника на русенската църква Васил Марчев.
Групата вярващи достига числото шест и на 10 юли 1888 г. се образува
Български конституции и конституционни проекти. София, 1990, с. 24;
Петков, П. Българската православна църква и държавната власт в Княжество/
Царство България 1878 – 1912 г. /Институционални отношения/. Велико Търново,
2012, с. 10 и сл. (Bulgarski konstitutshii i konstitutshionni proekti. Sofia, 1990, s. 24;
Petkov, P. Bulgarskata pravoslavna tshurkva i durjavnata vlast v Knyajestvo/Tsharstvo
Bulgaria 1878 – 1912 g. /Institucionalni otnosheniya/. Veliko Tarnovo, 2012, s. 10 i sl.).
63
Вестители на истината, с. 333; Rev. Chas. T. Byford Peasants and Prophets (Baptist
Pioneers in Russia and South Eastern Europe). London, 2013. (Vestiteli na istinata, s. 333).
64
Скоро той се оженва. Съпругата му Миланка (Милка) е член на Русенската
баптистка църква. – Стефанов, Ст. Спомен, с. 6. (Stefanov, St. Spomen, s. 6).
65
Пак там.
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евангелско баптистко общество в Лом като клон на Русенската църква,
като за проповедник е избран Якоб Клюнд66.
Скоро новият клон е посетен от пастира на Санктпетербургската
баптистка църква Иван Каргел. С посещението му се увеличават членовете на църквата – покайват се Трифон Първанов и Йордан Георгиев.
Нещо повече, баптистката пропаганда стига до село Разград махала,
Ломско, където се покайва Георги Левашки67.
Постепенно баптизмът се разпространява в Ломския край.
Покайва се Георги Миланов68 със съпругата си. Нарасналият брой членове на баптисткото общество дава възможност да се води редовен организационен живо69. Така се стига до необходимостта от назначаване или избиране на църковен книжар. Първият избран книжар е Сава
Лечев, а след него мястото заема Димитър Кършиков70.
През 1891 г. събранията се преместват в дома на Георги М.
Чомонев, но все повече се чувства нуждата от собствен молитвен дом.
През 1893 г. е закупено подходящо място за 1071 златни лева собствени
средства на Баптистката църква в града71, събрани в специален фонд.
Намира се и проповедник. Това е Васил Кьосев, родом от с. Градец,
Котленско, покаял се в Тулча. Васил Кьосев е завършил колежа „Клиф“
в Шефилд, Англия, и богословската семинария в Хамбург. Личността
Кратка история на Евангелската баптистка църква в Лом, с. 3; Вестители
на истината, с. 333. (Kratka istoriya na Evangelskata baptistka tshurkva v Lom, s. 3;
Vestiteli na istinata, s. 333).
67
Вестители на истината, с. 333; Кратка история на Евангелската баптистка църква в Лом, с. 4. (Vestiteli na istinata, s. 333; Kratka istoriya na Evangelskata
baptistka tshurkva v Lom, s. 4).
68
Неговият син Ангел умира едва деветнадесетгодишен, на 8 август 1924 г. в
Лом. – Евангелист, 1924, 11, с. 4. (Evangelist, 1924, 11, s. 4).
69
Ето как определя значението на всеки от основателите на баптисткото общество в Лом Сп. Стефанов: „Якоб Клюнд беше духовната съвест на църквата. Регина
Клюнд – трусовата сила. Георги Чомонев – духовния разум на църквата. Миланка –
духовната масленица с миро и тамян. Тези четиримата са бащи и майки на Ломската
църква и нейните разклонения. Всички други са техни деца в Господа”. – Стефанов,
Ст. Спомен, с. 6. (Stefanov, St. Spomen, s. 6).
70
За Д. Кършиков Ст. Стефанов пише: „Бр. Димитър Кършиков беше употребен от Господа за ред години и за други души, той имаше особена дарба да лови души
за Господа, докато животът му изпадна в необясним трагизъм на безверие дори до
днес!?” – Стефанов, Ст. Спомен, с. 6. (Stefanov, St. Spomen, s. 6); Кратка история на
Евангелската баптистка църква в Лом, с. 4; Вестители на истината, с. 333. (Kratka
istoriya na Evangelskata baptistka tshurkva v Lom, s. 4; Vestiteli na istinata, s. 333).
71
Според някои източници е закупено старо здание на брега на р. Дунав. Вж.
Вестители на истината, с. 333. (Vestiteli na istinata, s. 333).
66

44

Росица Ангелова

му е от решаващо значение не само за обединението на разпокъсаните
на малки групи баптисти, но и за сериозната богословска основа на
местната църква. Този интелигентен, инициативен и успешен проповедник издига авторитета на евангелската общност и въпреки протестите, жалбите и физическата саморазправа на живеещите в града, към
църквата се включват много новоповярвали. Кьосев заема мястото в
Лом през 1894 г. и тогава църковните членове са 2272.
С разпространението на баптизма в Ломско все по-яростни стават
атаките от страна на православното духовенство73. Така на 19 февруари/3 март 1895 г., неделя, група православни, водена от свещениците
в града, нападат с викове молитвения дом на баптистите в Лом, изпочупват прозорци, врати, късат74 и тъпчат Библии и песнарки75. Стига се
до намеса на полицията. А денят е годишнина от освобождението на
България от османско владичество. Затова и В. Кьосев възкликва: „Така
свободните българи на Ломпаланка отпразнуваха великия ден на освобождението от турския произвол и безпорядъчно стопанство”76.
Пораснала качествено и количествено, Ломската църква на 24
март 1896 г. в присъствието на пастирите Павлов от Тулча, Карл Ернест
Петрик, представител на Хамбургския мисионерски комитет, А. Либих
от Каталой, Евг. Герасименко от Русе и Димитър Христов, Стойков,
Апостол п. Иванов и още двама представители от църквата майка в
Русе се провъзгласява за самостоятелна църква с пастир В. Кьосев. За
дякони са избрани Сава Лечев и Трифон Първанов77.
Интересно кой е пастир Павлов от Тулча? Става дума за Василий
Гуревич Павлов, руски мисионер и проповедник, един от основателите
на Съюза на баптистите в Русия, председател на Съюза на баптистите в
Русия, редактор на списание „Баптист”.
Кратка история на Евангелската баптистка църква в Лом, с. 5. (Kratka
istoriya na Evangelskata baptistka tshurkva v Lom, s. 5).
73
За борба с протестантството се съобщава и в Окръжно на Доростоло-Червенската
митрополия до архиерейските наместници и свещеници с дата 27 април 1889 г. – ДА –
Търговище, ф. 75 К, оп. 1, а.е. 10, л. 10–11. (DA – Turgоvishte, f. 75 K, op. 1, a.e. 10, l. 10–11).
74
Учителят Георги Русинов успява да спаси няколко тома духовна литература,
които увива с покривката от амвона и по-късно ги предава на вярващите баптисти.
75
Кратка история на Евангелската баптистка църква в Лом, с. 5; Вестители
на истината, с. 334. (Kratka istoriya na Evangelskata baptistka tshurkva v Lom, s. 5;
Vestiteli na istinata, s. 334).
76
Цит. по Дадер, Д. История на баптизма в България. – Витания, 1996, 6, с. 8.
(Dader, D. Istoriya na baptizma v Bulgaria. – Vitaniya, 1996, 6, s. 8).
77
Кратка история на Евангелската баптистка църква в Лом, с. 5. (Kratka
istoriya na Evangelskata baptistka tshurkva v Lom, s. 5).
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Василий Г. Павлов е роден на 1 февруари 1854 г. в семейство на
молокани в с. Воронцовка, близо до гр. Тбилиси, Грузия. Приема водно
кръщение на 16 години от първия руски баптист Н. И. Воронин. Така
става един от малцината членове на първата руска баптистка община. През 1875 г. е изпратен в Хамбург, където следва богословие.
Полиглот – знае 24 езика, сред които и български, и пише на седем. През
1876 г. е ръкоположен от ръководителя на немските баптисти Йохан
Г. Онкен за мисионер благовестител. Превежда на руски Хамбургското
баптистко изповедание на вярата, преиздавано през 1906 и 1928 г. През
1879 г. е избран за презвитер на баптистката община в Тбилиси и е
ръкоположен през 1880 г. от А. Либих от Одеса и И. Каргел от Санкт
Петербург. На два пъти е заточван в Сибир: 1887 – 1891 и 1891 – 1895 г.
След това по покана на руско-немската община на баптистите в Тулча
се установява там и престоява от 1896 до 1901 г. като проповядва на
немски и руски език. Умира на 15 април 1924 г.78
В периода 1880-1884 г. в България работи и Иван Каргел, световно известен като духовен писател и екзегет. По това време Русенската
църква вече наброява 28 души79.
Иван Вениаминович Каргел (1849 – 1937) е презвитер на
Петербургската баптистка църква. Той е син на родители немци, лютерани от прибалтийските области на Германия. За да търси прехрана, той напуска родния край и се установява в Кавказ, където и
приема баптизма. В живота му се очертават два периода – петербургски и украински. Често пътува – в България от 1880 до 1884 г., във
Финландия през 1884 г. После се установява в Санкт Петербург и живее в дома на княгиня Ливен. Тук ръководи петербургската баптистка
община. Автор на редица трудове80.
Как попада той в България? През 1879 г. в Хамбург се провежда
ХІ конференция на немските баптисти. А. Либих, председател на руско-румънското обединение на баптистите, споделя за проблемите на
мисионерската работа в България81. Тогава Иван Каргел решава да поЕвангелист, 1925, 1–2, с. 16. (Evangelist, 1925, 1–2, s.16).
http://ebc-ruse.eu/index.php/istoriya.
80
История на БХБЦ. – http://www.bhbc.bg/history.
81
Дадер, Д. История на баптизма в България. – Витания, 1996, 4, с. 11. (Dader,
D. Istoriya na baptizma v Bulgaria. – Vitaniya, 1996, 4, s. 11).
78
79
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сети България. Той тръгва за младото княжество, за Казанлък, където
има малка баптистка църква и чието писмо с вик за помощ е прочел в
немския вестник „Свидетели на истината“. Вярващите от Казанлък са
изпратили писмо до църквата в с. Каталой, но там никой не разбира
български и го препращат до Русе. От там го препращат до печатния
орган на немските баптисти с надежда, че някой от рускоговорящите
немци ще се отзове. Този някой става именно И. Каргел.
Каргел пристига в Княжество България на 4 септември 1880 г. и
стъпва на русенския бряг. Тук той е посрещнат от М. Херингер, който
доброволно се съгласява да му бъде водач и преводач. Веднага се отправят за Казанлък.
Както бе посочено, на 5 септември 1880 г. И. Каргел и М.
Херингер пристигат в Казанлък. Те са посрещнати от Гр. Думников.
Представителят на конгрешаните Л. Бонд не пуска на амвона си Каргел
и води отчаяни диспути с М. Херингер и И. Каргел по въпроса за водното кръщение. За диспута по-късно Каргел пише: „Поставих себе си
на негово (на Бонд) място и почувствах, че ако аз бях спечелил души за
Господа и друг беше дошъл, за да ги отвърне от мен, щях да изпитам
силна безкрайна болка. От друга страна, също видях ясно в закона на
Господ, който ми казва, че никой не трябва да отказва водното кръщение, че онези, които са приели Святия Дух, също като нас трябва да
бъдат кръстени”82.
Още с пристигането си те разясняват, че според баптистките убеждения кандидатите първо трябва да бъдат изпитани, за което изискване
те се позовават на примери от Деянията на апостолите. Кандидатите
изразяват готовност. Взема се решение изпитите да се проведат в събота и неделя, а в неделя вечер да е кръщението. Така на 6 септември
с.г. на изпит се явяват: Никола Т. Патев, Григор Б. Думников, Петко
Т. Къркеланов, Никола Колев Патев, Никола Христов, Марийка Хр.
Белчева, Тошка Николова Патева и Тончо Т. Груев. Всички се представят добре и са приети за членове с изключение на Никола Колев Патев
и Никола Христов, чието приемане се отлага. На другия ден – 7 септември, след вечерното богослужение пастир И. Каргел и М. Херингер,
който превежда проповедите на И. Каргел, извършват водно кръщение
в р. Тунджа83.
Цит. по Николс, Гр. Иван Каргел. – Свобода за всеки, март 2009, бр. 19.
(Nikols, Gr. Ivan Kargel. – Svoboda za vseki, 2009, br. 19).
83
Къркеланов, Т. Кратка история (продължение № 1). – Евангелист, 1924, 1,
2–3. (Kratka istoriya na (produljenie № 1). – Evangelist, 1924, 1, 2–3).
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Кръщението при баптистите се извършва по следния начин.
Пасторът запознава желаещите да се кръстят с баптисткото учение.
Щом го усвоят, на определен ден, на богослужебно събрание, той им
прочита обикновено Лука III: 1–22, и ги пита:
– Ще пребъдете ли верни на Христовото учение до края на живота си?
– Господ ще ни запази в оградата на Църквата Си. Амин – отговарят те.
Пеят се духовни песни и всички отиват на реката, където ще бъде
извършено водното кръщение. Подготвените за кръщение остават само
по бяла риза и влизат във водата. Пасторът хваща всеки от тях поотделно с дясната си ръка за челото, а с лявата за врата, навежда главата
напред и назад, докато се допре до водата и казва:
– С властта, която ми е дадена, кръщавам те в името на Отца,
Сина и Св. Духа.
Обикновено пасторът добавя:
– Помни, брате (или сестро), кому даваш обещание да живееш в
правда и истина: на Самия Господ наш Иисус Христос.
Присъстващите при кръщението пеят подходящи духовни песни84.
На водното кръщение в р. Тунджа сред присъстващите са американският мисионер Люис Бонд85 и Ралу Георгиева, изпратена в
Казанлък от мисионерите за учителка и библейска работничка.
Ралу Христова Георгиева е родена през 1849 г. в Стара Загора.
Получава добро образование и учителствува със съпруга си в училищата в Самоков, Стара Загора и Ямбол. По това време съпругът ѝ
Христо Георгиев става евангелист и е уволнен от работа. Ралу продължава да учителства и чак след неговата смърт става евангелистка и библейска работничка. Първоначално е назначена в Банско, където помага на пастирката Йорданка Сечанова и се грижи за детето
си инвалид. След това работи в Самоков, Казанлък, Хасково и Варна.
Известно време е учителка в американските училища в Цариград и
Самоков. Умира на 2 юни 1932 г.86
Вечерта при р. Тунджа п-р Каргел изнася кратка проповед и
кръщава изпитаните и приети за членове. Тончо Т. Груев по неизвестТекстът е по: Дюлгеров, Д., Ил. Цоневски. Учебник по мисионерство, с.
275. (Dyulgerov, D., Il. Tshonevski. Uchebnik po misionerstvo, s. 275).
85
Той пристига в Стара Загора през 1867 г. – Стоянов, М. Начало на протестантската пропаганда, с. 52. (Stoyanov, M. Nachalo na protestantskata propaganda, s. 52).
86
Зорница, бр. 24, 15 юни 1932. (Zornitsha, br. 24, 15 juni 1932).
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ни причини отказва да се кръсти87. Кръстените Григор Б. Думников,
Никола Т. Патев, Петко Т. Къркеланов, Тошка Н. Патева и Марийка Хр.
Белчева с гостите, Каргел и М. Херингер се завръщат в града, където
п-р Каргел отслужва Господна вечеря. Според баптистите тя е символ,
свят знак, чрез който Христос дава възможност на вярващите да вкусват духовно Неговото тяло и кръв. Извършва се в неделни или празнични дни. Пасторът подканва събралите се около трапезата да се разкаят
искрено за греховете си, прочита подходящо място от Св. писание и
произнася проповед. Пеят се духовни песни. Накрая пасторът разчупва
хляба и го раздава. След това дава на всички и чаша с вино88.
Първият църковен протокол носи датата 7 септември 1880 г., ден, който се счита за ден на основаване на църквата в Казанлък. На другия ден п-р
Каргел свиква събрание и дава наставления на новите членове на църквата89.
След като дава обещание, че ще изпрати пастор или сам ще дойде, п-р Каргел, заедно с М. Херингер напускат Казанлък. Членовете на
Казанлъшката църква сами водят църковните си служби и неделните
уроци. Провеждат църковни заседания. На събранията често присъстват евангелисти. Нещо повече, през 1881 г. последните се отделят, наемат здание за богослужение, а американските мисионери им изпращат
пастир и библейска работничка90.
През 1880 г. п-р И. Каргел се установява в Русе, но често пътува и
проповядва и на други места. Отначало проповядва само на трите немско-руски семейства. Скоро към баптисткото общество се присъединяват Розина Херингер91 и Васил Хр. Марчев. Те са и първите кръстени в
Русе. Последва ги Т. Муфтиев от Шумен. Със своите контакти и опит
Каргел работи за обмяна на мисли и идеи между българи и румънци.
През 1881 г., на Възкресение, той е поканен, заедно с всички русенски
вярващи – баптисти, в Букурещ на посещение в баптистката църква92.
Според Д. Дадер по пътя Бонд успява да разколебае Тончо Груев. Вж. Дадер,
Д. История на баптизма в България. – Витания, 1996, 5, с. 14. Това се потвърждава
и от Гр. Николс. (Dader, D. Istoriya na baptizma v Bulgaria. – Vitaniya, 1996, 5, s. 14).
88
Дюлгеров, Д., Ил. Цоневски. Учебник по мисионерство, 275–276.
(Dyulgerov, D., Il. Tshonevski. Uchebnik po misionerstvo, 275–276).
89
Къркеланов, Т. Кратка история (продължение №1). – Евангелист, 1924, 1,
2–3. (Kurkelanov, T. Kratka istoriya (produljenie № 1). – Evangelist, 1924, 1, 2–3).
90
Къркеланов, Т. Кратка история (продължение № 2). – Евангелист, 1924, 5,
2–3; Вестители на истината, с. 331. (Kurkelanov, T. Kratka istoriya (produljenie №
2). – Evangelist, 1924, 5, 2–3; Vestiteli na istinata, s. 331).
91
Дъщеря на М. Херингер и бъдеща съпруга на Евг. Герасименко.
92
Дадер, Д. История на баптизма в България. – Витания, 1996, 5, с. 14. (Dader,
D. Istoriya na baptizma v Bulgaria. – Vitaniya, 1996, 5, s. 14).
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През 1882 г. п-р Иван Каргел посещава отново Казанлък и на 9
юни провежда изпит на Никола Христов и Никола К. Патев. Те са приети за членове и на 12 юни 1882 г. е извършено кръщението им в р.
Тунджа от п-р Каргел. Вечерта е отслужена Господна вечеря и на другия ден п-р Каргел отпътува за Русе93.
В дунавския град има седем кръщения и раздвижване сред населението. Семейство Каргел, въпреки честите пътувания на Каргел,
приема да живее в Русе. Според тях градът със своята история и мултинацонално население би им осигурил по-радушен прием. Съпругата
Ана споделя, че в началото им е оказан радушен прием от русенското население – „Когато пристигнахме тук, ви писах, че бяхме приети много топло, но когато разбраха, че съпругът ми идва за Божието
дело, те започнаха да гледат различно на нас. Българите се отнасяха
към нас като към кучета, да се проповядва по къщите не беше възможно… Протестантите, както ни наричат тук, не са допускани в техните
домове”94.
Нещо повече, през ноември 1882 г. няколко души, членове на
църкват аса малтретирани. Прозорците на къщата на Каргелови са замервани с камъни, а едно публично водно кръщение е прекъснато от
хулигани. Историята за кръщението е предадена подробно в писмо от
Анна Каргел до Василий Пашков, където тя разказва за неприятностите, които възникват в резултат на кръщението95.
Тези трудности съвпадат с раждането на първородното дете на
семейство Каргел. Естествено, Анна Каргел настоява да се завърне в
Санкт Петербург. Вероятно идеята е изказана публично, понеже българските баптисти изразяват своето недоволство от нея и молят Пашков
да не премества Каргелови от България. Георги М. Чомонев споделя
в писмо до Пашков от август 1882 г., че той е спечелен за вярата от
Каргел, и изброява градове в цяла България, които се нуждаят от помощта на мъже като Каргел. „Аз съм българин”, пише той, „и е обидно да
отзовавате Каргел обратно в Русия”96.

Къркеланов, Т. Кратка история (продължение № 2), с. 3. (Kurkelanov, T.
Kratka istoriya, (produljhenie № 2, s. 3).
94
Николс, Гр. Иван Каргел – Свобода за всеки, 2009, бр. 19. (Nikols, Gr. Ivan
Kargel. – Svoboda za vseki, 2009, br. 19).
95
Пак там.
96
Цит. по Николс, Гр. Иван Каргел – Свобода за всеки, 2009, бр. 19. (Nikols, Gr.
Ivan Kargel. – Svoboda za vseki, 2009, br. 19).
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На следващата 1883 г. през месец април п-р Ив. Каргел отново е
в Казанлък97. По това време тук се намира Димитър Г. Градинаров98.
Последният изказва желание да бъде приет за член на Баптистката
църква, затова на 16 април 1883 г. е изпитан на църковното заседание.
Градинаров дава верни отговори, но споделя, че след кръщението си
може да участва на Господна вечеря при небаптистките църкви. По
тази причина п-р Каргел отказва да го кръсти и не го приема за член на
Баптистката църква в Казанлък99.
След изпита на Д. Градинаров е изпитана Мария Хр. Белчева и
приета за член на църквата. Кръщението ѝ става на 17 април 1883 г. в р.
Тунджа, а вечерта има Господна вечеря. Скоро след това п-р Каргел се
завръща в Русе, където остава до април 1884 г.100
През 1883 г. Каргел изпраща Васил Хр. Марчев да се учи в семинарията за проповедници в Хамбург. А годината за русенските баптисти е успешна – има кръстени 14 души, от които 10 българи, 2 евреи и
двама немци. Кръщенията на 26 август и 7 септември 1883 г. предизвикват вълнения в града. За това допринася и отношението на православната църква към баптистите в Русе. Не е различно положението и в
Казанлък. Когато на 20 ноември 1883 г. трябва да се състои следващото
кръщение, полицията пристига в дома на Кшоса, за да арестува проповедника, домакина и кандидата за кръщение. След като прекарват една
нощ в участъка, те са освободени101.
През 1883 г. семейство Каргел отново обявява своето намерение
да напусне България. То отново не се приема от събора на българските баптисти. Анна пише: „Когато казахме на местното събрание (че се
завръщаме в Русия) и обявихме, че продаваме къщата си, се надигна
През същата година в града се провежда и годишният събор на БЕД. Няма данни обаче дали баптистите вземат участие в организацията и провеждането му. – Флад,
С. За разпространението на Христовата вяра, с. 263. (Flad, S. Za razprostranenieto
na Hristovata vyara, s. 263).
98
Димитър Градинаров е от Казанлък, проповядва в Пловдив и администратор
на в. „Зорница” в Цариград. Вж. Вестители на истината с. 298.
99
Къркеланов, Т. Кратка история (продължение № 2), с. 3; Флад, С. За разпространението на Христовата вяра, с. 264. (Kurkelanov, T. Kratka istoriya (produljenie
№ 2 ), s. 3; Flad, S. Za razprostranenieto na Hristovata vyara, s. 69).
100
Къркеланов, Т. Кратка история (продължение № 3). – Евангелист, 1924, 6,
с. 2; Николс, Гр. Иван Каргел. – Свобода за всеки, 2009, бр. 19. (Kurkelanov, T. Kratka
istoriya (produljhenie № 3). – Evangelist, 1924, 6, s. 2; Nikols, Gr. Ivan Kargel – Svoboda
za vseki, 2009, br. 19).
101
Дадер, Д. История на баптизма в България. – Витания, 1996, 5, с. 14. (Dader,
D. Istoriya na baptizma v Bulgaria. – Vitaniya, 1996, 5, s. 14).
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истинска буря. Те искат да ни запазят тук, буквално насила, поне още
три години, докато се върне проповедникът, който беше изпратен в
Хамбург на мисионерско училище”102.
През март 1884 г. се налага Каргел да се завърне в Санкт
Петербург103. Така Русенската църква остава без проповедник и книгоразпространител. Председател на църквата е Кшоса, но той е ангажиран с работата си в Британското дружество. Без пастир е и църквата
в Казанлък. Настъпват трудни дни за баптистите в България и според
В. Марчев, „ако сестрите и братята в България нямаха сърдечно убеждение в истината, на Балканския полуостров не би останала баптистка
църква”104. Тази тъжна констатация се потвърждава и от п-р И. Каргел.
Каргел през 1884 г. взема участие във Всерусийския конгрес на
евангелските християни баптисти като представител от България105.
На 9 август 1884 г. Казанлъшката църква получава писмо от проповедника от Конгрешанската църква Кръстьо Г. Паламидов106, в което
Цит. по Николс, Гр. Иван Каргел – Свобода за всеки, 2009, бр. 19. (Nikols,
Gr. Ivan Kargel. – Svoboda za vseki, 2009, br. 19).
103
Анна Каргел разкрива плановете на съпруга си в писмо до Пашков, в което
казва, че „той чувства известна нужда да отиде в Русия, за да работи на юг, или в
Поволжието, където е Божията воля, но не в баптистко събрание, където няма мир”.
Каргел служи като странстващ проповедник с пътувания до областта на Саратов и
Поволжието. Според Гр. Николс заминаването му от България не било пряк резултат от преназначение от Пашков. Това е промяна в неговата база за странстващите
му проповеднически пътувания. От времето на неговото заминаване от България до
смъртта на Пашков през 1902 г. Каргел прекарва приблизително 20% от времето си
като пътуващ проповедник. – Николс, Гр. Иван Каргел. – Свобода за всеки, 2009, бр.
19. (Nikols, Gr. Ivan Kargel. – Svoboda za vseki, 2009, br. 19).
104
Цит. по Дадер, Д. История на баптизма в България. – Витания, 1996, 6, с. 7.
(Dader, D. Istoriya na baptizma v Bulgaria. – Vitaniya, 1996, 6, s. 7).
105
Конгресът е свикан по инициатива на граф Корф и брат Пашков. На този
конгрес присъстват и вече споменатите основатели на баптизма в Русия А. Либих и К.
Ондра, също така Рябошапка, който 10 години по-късно ще дойде в България поради
гонение на баптисти и щундисти в Русия, които след възцаряването на император
Николай ІІ попадат в числото на последователите на „особено вредни религиозни
течения”. Някои баптистки ръководители тогава се изселват и попадат в затвори, а на
други, в това число на Рябошапка, Баграсарянц и Костромин се дава право да заминат за България и Румъния без право на завръщане. Известно е, че Рябошапка умира
в България. – Вж: Павлов, В. Г. Правда о баптистах. Част ІV. – http://slavicbaptists.
com/2012/05/11/thetruthaboutbaptistpart-4/. (Pavlov, V. G. Pravda o baptistah. Chast IV).
106
Кръстю Паламидов е от Одрин. Проповядва в Евангелската църква в
Костенец и в Методистката мисия. Вж. Вестители на истината, с. 298. (Vestiteli
na istinata, s. 298). Той е възпитаник на Самоковското мъжко училище. Самоубива
се през 1902 г., когато фалира като търговец на дървен материал в Костенец. – Вж:
102
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той съобщава решението си да бъде кръстен със съпругата си107 и питан
дали това може да стане в Казанлъшката църква. Това съдържание на
писмото Кр. Паламидов предава и на баптистки пастир в Цариград –
арменеца Йоан Б. Хайгуни. На свое заседание, проведено на 19 август
1924 г. казанлъшката църква поставя на обсъждане писмото на Кр.
Паламидов. Тъй като нямат сведения за Й. Хайгуни и какво е неговото
отношение към кръщението, се взема решение Казанлъшката църква
да участва в кръщението, като предварително бъде проведен подробен
разговор с арменеца. На 15 септември 1884 г. от Цариград пристига
баптисткият пастир Й. Б. Хайгуни. Първо с него е проведен разговор
относно изповеданието му, за учението и вярванията му, за реда в църквата, за библейското кръщение и др.108
Съгласно уговорката пастир Й. Б. Хайгуни109 не само с думи, но
и с документи доказва, че е ръкоположен за баптистки пастир в САЩ
и има удостоверение от Баптистката църква във Филаделфия. По неизвестни причини обаче не се появява виновник за тези събития – Кр.
Паламидов. Независимо от това баптисткият пастир Хайгуни изпитва
казанлъчани, желаещи да станат членове на църквата. Това са Муда Т.
Патева, Анка Христова и Анка Н. Патева. Същия ден те са кръстени в
р. Тунджа, след което гостът отпътува за Цариград110. За дълъг период
казанлъшката църква остава без пастир.
След като през 1884 г. И. Каргел заминава за Санкт Петербург, за
да се отдаде на работата си там, Русенската църква е поета от пастор
Васил Хр. Марчев. Той след завършване на Баптистката семинария в
Хамбург се завръща в страната на 26 август 1887 г. За 5 години – от
1888 г. до 1893 г., църквата удвоява членовете си – от 32-те нарастват на
65. Скоро в църквата има вече две неделни училища и се открива детска
Илчев, И., Пл. Митев. Докосвания до Америка (ХIX – началото на ХХ век). София,
2003, с. 437. (Ilchev, I., Pl. Mitev. Dokosvaniya do Amerika (XIX – nachaloto na XX vek).
Sofia, 2003, s. 437).
107
Милка Паламидова е учителка в Американския колеж в Ловеч в периода
1926 – 1930 г. Вж. Лалев, И., Сн. Лалева. Американският девически колеж в Ловеч.
Велико Търново, 2001, с. 231. (Lalev, I., Sn. Laleva. Amerikanskiyat devicheski kolej v
Lovech.Veliko Tarnovo, 2001, s. 231).
108
Къркеланов, Т. Кратка история (продължение № 4). – Евангелист, 1924, 8–9, с.
4. (Kurkelanov, T. Kratka istoriya (produlzhenie № 4). – Evangelist, 1924, 8 – 9, s. 4).
109
Неправилно е според нас твърдението, че Й. Хайгуни пастирува известно
време в Казанлък, както твърди Хр. Куличев. Вж. Вестители на истината, с. 332.
(Vestiteli na istinata, s. 332).
110
Къркеланов, Т. Кратка история (продължение № 4). – Евангелист, 1924, 8–9,
с. 4. (Kurkelanov, T. Kratka istoriya (produljhenie № 4). – Evangelist, 1924, 8–9, s. 4).
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градина за деца на атеисти с мисионерска цел. Тъй като по това време
Баптистката църква в Букурещ няма пастир, В. Марчев проповядва и
там, когато има възможност111. Този период съвпада с активно участие
на баптисти в БЕД. През 1886 г. се включват 24 души, от които половината от Русе. Сред тях са Клунд и неговото семейство, М. Херингер
и др.112 Според Симоне Флад не са известни причините за това високо
участие, както и защо то си остава изключение в рамките на взаимоотношенията Баптистка църква – БЕД през разглеждания период.
На 9 октомври 1888 г. в Тулча се основава румъно-български
алианс. Алиансът се управлява от мисионерски комитет, начело с
Либих. Първата конференция на алианса е на 20 май 1889 г. в Каталой,
Тулчанско. На заседанията на алианса се разглеждат както организационни, така и духовни въпроси. Съвместната работа на българи, румънци, руснаци и немци се оказва прагматична с оглед на поставените
цели. Различия от езиков и национален характер, както и икономически
скоро провалят работата на алианса113.
През октомври 1888 г. Каргел се завръща в Русе и е посрещат радушно. По време на това пътуване, Каргел се отбива до Лом заедно с
Васил Марчев. Двамата раздават Нови завети, проповядвайки при всеки възможен случай. Трудно е да се каже дали това пътуване на Каргел
и Марчев е тласък за основаването на църквата в Лом, но баптистката
църква се създава горе-долу по същото време, когато е тяхното посещение през октомври 1888 г., а църквата в Лом се счита като дъщерна на
баптистката църква в Русе114.
Марчев има ключова роля за растежа на Баптистката църква
в България след заминаването на Каргел. След пътуването от 1888 г.
Каргел уверява В. Пашков, че Марчев е компетентен да продължи работата, която той е започнал. Каргел е радостен, че има възможност да
се върне, понеже установява някакви грешки в поучението, които са
се промъкнали в българската църква. Ето думите на Каргел: „Намерих
недостатъци относно признаването на пълното спасение в Исус, както
и в грижата за душите, които са вече Негови; също успях да премахДадер, Д. История на баптизма в България. – Витания, 1996, 6, с. 7. (Dader,
D. Istoriya na baptizma v Bulgaria. – Vitaniya, 1996, 6, s. 7).
112
Wardin, A. The Baptists in Bulgaria, р. 150; Флад, С. За разпространението
на Христовата вяра, с. 265. (Flad, S. Za razprostranenieto na Hristovata vyara, s. 69).
113
Дадер, Д. История на баптизма в България. – Витания, 1996, 6, с. 7. (Dader,
D. Istoriya na baptizma v Bulgaria. – Vitaniya, 1996, 6, s. 7).
114
Николс, Гр. Иван Каргел. – Свобода за всеки, 2009, бр. 19. (Nikols, Gr. Ivan
Kargel. – Svoboda za vseki, 2009, br. 19).
111
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на някои от тесногръдите идеи на един от братята, които можеха да
причинят известна вреда върху тях. Братята са научили много, според
техните собствени думи. Особено са научили да се грижат един за друг
с любов, и да гледат един на друг през Исус. Въпреки начина, по който
изглежда това поле за човешкото око в своето сухо състояние, аз се надявам, че то ще стане красива градина за Господа. Младият, но въодушевен работник Василий Марчев (който стана християнин чрез моето
свидетелство през 1881 г.) беше особено щастлив да ме види отново.
Неговото решение е да остави всичко заради Исус и да Му служи. Едно
нещо, от което се боя, е, че няма да има други работници за това поле,
които не са умрели за себе си”115.
През май 1889 г., на връщане от продължително пътуване до
Израел, Иван Каргел успява да посети баптистите в Казанлък и Русе, на
път към Санкт Петербург. Пътуването през България от 1889 г. осветлява трудностите в живота на югоизточната част от страната и вероятно
сочи една от причините, поради която Каргелови напускат България.
Докато пътува в района на Казанлък, Каргел споменава, че това пътуване е трудно, и че няма достатъчно храна. Все пак той е обнадежден
и щастлив, че успява да се завърне при баптистките общества, където
кръщава първите вярващи в България, и все пак не е напълно доволен от тяхното духовно състояние и все още иска да им бъде пастор.
„Вчера имахме две благословени събрания, а днес, ако позволи Господ,
ще имаме още едно, и накрая ще разчупим заедно хляба. Съжалявам, че
братята са свидливи, но се надявам, че Господ ще им даде просветление; и се надявам също, че моето минаване оттук, макар и кратко, няма
да бъде безплодно”116.
В последните години на XIX в. Русенската църква е поета от пастир Евгений Герасименко, служил като пастир на църквата в Тулча и
женен за дъщерята на М. Херингер. По това време по проект на български архитект започва строежът на църковната сграда. За нея има специално разрешение още от княз Александър Батенберг117.
Сведения за сградата на Русенската църква откриваме у Добринка
Дадер. Ето нейния разказ: „В началото от 1880 до 1884 г. събранията
се провеждат в дома на семейство Каргел. По-късно се закупува една
Цит. по Николс, Гр. Иван Каргел. – Свобода за всеки, 2009, бр. 19. (Nikols,
Gr. Ivan Kargel. – Svoboda za vseki, 2009, br. 19).
116
Цит. по Николс, Гр. Иван Каргел. – Свобода за всеки, 2009, бр. 19. (Nikols,
Gr. Ivan Kargel – Svoboda za vseki, 2009, br. 19).
117
http://ebc-ruse.eu/index.php/istoriya.
115
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скромна къщичка с пет стаи, всяка от които около два метра висока и по
три метра широка и дълга. Братята и сестрите събарят разделителната
стена между две от стаите и така се получава помещение за събранията им, с 40 седящи места, до 50–60 при необходимост. Освен това, в
тези помещения се провеждат сбирките на двата класа на неделното
училище, хора и събранието на немскоговорящите. За няколко години
сестрите и братята събират финансови средства (равняващи се на 1000
германски марки), а като помощ от чужбина идват допълнително още
500 германски марки…”118.
Тържественото освещаване на храма става на 21 ноември 1898 г.
Сградата е красива и просторна, събира около 300 човека. Натрупаните
задължения също са много – около 4800 германски марки. При освещаването богослужението се води от Герасименко и В. Кьосев и методисткия пастор от Русе. Присъстват членовете на Методистката църква
и вярващи. Проповед изнася Евг. Герасименко119.
След като напуска Русе, през 1894 г. Васил Хр. Марчев поема
Казанлъшката църква. Само половин година остава той в Града на розата, но населението на района пази спомена за активната му работа. Той
не стои в църквата, а посещава кафенета, магазини и се среща с много
хора, като проповядва баптизма. Скоро В. Марчев е повикан отново в
Русе. Тук той се среща с двама немски мисионери от Баптистката църква
в Хамбург, които му предлагат сам да избере своя църква за работа. Така
В. Хр. Марчев избира столицата София и напуска Казанлък. Работата в
църквата поема Никола Гандовски, възпитаник на Самоковското мъжко
училище и бивш конгрешански проповедник. Гандовски заема амвона
кратко и без заплащане120.
Баптистите от църквите в Русе и Лом са в основата на възникването на баптисткото общество в София. През 1888 г. в столицата се установяват семействата на Трайко Порецов121 от Русе и Спас Стефанов от
Лом. Домът на Трайко Порецов е мястото, където се водят събранията.
Благовестието на Сп. Стефанов и Тр. Порецов допринася за разрастваДадер, Д. История на баптизма в България. – Витания, 1996, 6, с. 10. (Dader,
D. Istoriya na baptizma v Bulgaria. – Vitaniya, 1996, 6, s. 10).
119
Пак там.
120
Илчев, И., Пл. Митев. Докосвания до Америка, с. 437; Къркеланов, Т.
Кратка история (продължение № 4). – Евангелист, 1924, 8–9, с. 5. (Ilchev, I., Pl. Mitev.
Dokosvaniya do Amerika, s. 437; Kurkelanov, T. Kratka istoriya (produljhenie № 4). –
Evangelist, 1924, 8–9, s. 5).
121
Трайко Порецов е роден в гр. Велес. През 1888 г. се установява в София.
Умира през 1913 г. – Евангелист, 1928, 3, с. 8. (Evangelist, 1928, 3, s. 8)
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не групата на вярващите. През 1889 г. тук се заселват Иван Ничев от
Лом, Анна Николова с двете си деца от Казанлък и Богдан Найденов от
Лом122. Поради това се налага събранията да се водят в дома на Павел
Бончев. През същата година с тях се среща В. Хр. Марчев от Русенската
църква123.
Васил Христов Марчев е роден на 4 декември 1859 г. в с. Магарево,
Битолско. По народност цинцарин, той е петият по ред работник
баптист. Приема евангелизма на 4 септември 1881 г. и на 7 септември
с.г. е приет за член на Баптистката църква чрез кръщение, извършено
от п-р Ив. Каргел. По препоръка на Каргел и със съгласието на евангелско – баптисткото общество в Русе заминава за Германия, където
постъпва в Баптистката семинария в Хамбург. Доброволец в Сръбскобългарската война (1885). След нейния край продължава образованието си в Хамбург. През 1887 г. се завръща в страната и поема пак ръководството на Русенската църква. На 9 май 1888 г. в с. Йоханестал,
Южна Русия, е ръкоположен за пастир. Работи като пастир 7,5 години в Русе, в Казанлък – шест месеца. и в София 13 месеца. През 1895 г.
заминава за Германия и умира на 84 години в Хамбург124.
През 1892 г. вярващи от с. Костенец, Самоковско пожелават да се
кръстят. За целта те изпращат писмо до Русенската баптистка църква
да изпрати проповедник да ги кръсти. В отговор за столицата тръгва
проповедник В. Хр. Марчев. Първо той посещава с. Костенец, след
което в София изпитва и подготвя желаещите за кръщение. На 29 юни
1893 г. са кръстени първите баптисти в Софийско – Христо Фиснов125,
Христо и Гюргена Диневи. Събранията се провеждат в дома на Иван
Тодоров (разсилния), на улица „Нишка“. Така се поставя началото на

Според Вестители на истината, с. 335, в столицата през 1889 г. се заселва
и М. Драндарова от Русе.
123
Фъртунов, П. Принос към историята за започването на Баптистка работа в София. – Евангелист, 1924, 8–9, с. 17. (Fartunov, P. Prinos kam istoriyata za
zapochvaneto na Baptistka rabota v Sofia. – Evangelist, 1924, 8–9, s. 17).
124
Фъртунов, П. Пастир Васил Христов Марчев. – Зорница, бр. 35, 1 окт. 1947.
(Zornitsha, br. 35, 1 okt. 1947).
125
Някъде фамилията се посочва като Фиснев. Вж. Вестители на истината, с.
335. (Vestiteli na istinata, s. 335).
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Софийската църква126. Скоро след това п-р В. Хр. Марчев127 кръщава
Димитър Димкин и жена му Пена Димкина, Христо Петрунов и съпругата му. Богатият търговец от Белград Макензи, приятел на В. Марчев,
изявява желание да закупи помещение за молитвен дом на баптистите в столицата. Срещу това се обявява американският мисионер Дж.
Кларк, който вижда в баптистите опасност за Евангелската църква.
Използвайки личното си влияние, Кларк убеждава Макензи да не осъществява намерението си. Независимо от това събранията на баптистите в столицата продължават. От 1894 г. те имат проповедник – В. Хр.
Марчев128, който остава до юни 1895 г.129
Бавно, но сигурно баптистите се включват и в дейността на
Българското евангелско дружество, което Симоне Флад определя като
първата организирана евангелизаторска самоинициатива на българските протестанти130. През 1889 г. петима от членовете и 15 от дарителите
на БЕД са баптисти, при условие, че според Д. Димитров членовете на
баптистките църкви са общо 65 души131.
През 1894 г. се учредява Мисионерско настоятелство. За секретар
е избран Хр. Марчев, а за пътуващ книжар е назначен Сп. Райчев. За
Сп. Райчев няма ден и нощ. Лято и зима, той всеки ден е на път с чанта
на гръб, да разпространява духовна литература. Райчев започва със заплата от 60 лв., с които изхранва петчленното си семейство132.
Авторката приема тези данни за най-достоверни, защото авторът П. Фъртунов
цитира Протоколна книга на Софийската баптистка църква, с. 3, редове 14–23. Вж.
Фъртунов, П. Принос към историята, с. 17. (Fartunov, P. Prinos kam istoriyata, s. 17).
127
Неправилно според нас във Вестители на истината, с. 335, се смесва информацията за В. Хр. Марчев и Хр. Марчев.
128
Васил Хр. Марчев прави опити да проповядва баптизма в гр. Самоков. Там
обаче среща съпротива от местното население. Физически малтретиран от православните семинаристи. След смъртта на съпругата си Христина, родом от Хамбург, той напуска София и се установява в Германия. – Вж: Фъртунов, П. Принос към историята,
с. 17. (Furtunov, P. Prinos kаm istoriyata. s. 17).
129
Марчев, Хр. Кога и как е започнало евангелизирането на София. –
Евангелист, 1928, 6–7, с. 17. (Marchev, Hr. Koga i kak e zapochnalo evangeliziraneto na
Sofia. – Evangelist, 1928, 6–7, s. 17).
130
Флад, С. За разпространението на Христовата вяра, с. 5. (Flad, S. Za
razprostranenieto na Hristovata vyara, s. 5).
131
Dimitrov, J. The Historical Development and Enduranse of the Bulgarian Baptist
and Pentekostal Evangelicals up to 1989. – A Comparative Analysis. Phd Thesis. Evangelical
Teological Fakulty, 2003, Leuven; Флад, С. За разпространението на Христовата
вяра, с. 265. (Flad, S. Za razprostranenieto na Hristovata vyara, s. 265).
132
Марчев, Хр. Спомени. – Евангелист, 1927, 1, с. 8. (Marchev, Hr. Spomeni. –
Evangelist, 1927, 1, s. 8).
126
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1894 г. е година на напрежение за евангелистите в София.
Софийският градоначалник получава молба от жителите на квартал
„Ючбунар“, подкрепена със 105 подписа, срещу протестантите Трайчо
Порецов, Димитър Георгиев и съмишлениците им, живеещи в квартала
и събиращи се на богослужения в дома на Иван Тодоров133. Недоволните
съкварталци замерят с камъни молитвения дом на улица „Нишка” и
изпращат заплашително писмо до софийския кмет. В него те настояват
двамата протестанти да се изселят. В противен случай, „ако продължават, с камъни ще ги избием и за нищо няма да отговаряме”134.
През юли 1894 г. следва ново прошение от живеещите на улица
„Нишка” в квартал „Ючбунар“, подписано от 126 души. В прошението четем: „Господин Министре, Долуподписаните софийски жители,
с настоящето си молиме разпореждането ви, за да се тури контрол
върху протестантизма, който съществува у нас, а особено в „Юч
Бунар”, защото хората от тази вяра са тръгнали да проповядват,
без да има кой да ги контролира; прелъстяват децата ни, жените ни,
и пр., за да приемат тяхната вяра, като ги уверявали, че тази вяра
била истинската православна вяра, а не тази, която изповядвали; освен това, посред ден, доваждат по на 30-40 годишна възраст селяни
и ги кръщават в Юч Бунарската река, и докато не бяха разпуснали
децата от училищата, посрещаха ги и им даваха разни протестантски книжки, и скрито ги отвеждали по домовете си и особено в дома
на Трайчо да ги учат на тяхната религия, затова повторно молиме,
Господине Министре, да турите контрол на това тяхно разпространение, тъй като в целия „Юч Бунар” на всяка улица има по една тяхна
черква, като знаят че в целия „Юч Бунар” е простолюдието и с малко
труд и в кратко време ще го преобърнат в тяхната религия.
На основание религиозната свобода, която е гарантирана от
Берлинския трактат за религиозните общини, съществували в пределите на Княжеството до освобождението на България, поменатата секта, като анаббабстическа, която несъществувала по-преди,
е лишена от юридическо право да съществува като законна община
в средата ни. От друга страна, тъй като Княжеското правителство е длъжно да защищава православната църква от нападенията
и козмодействията на разни законно незаконно съществующи религиозни секти, длъжност, която произтича от Конституцията и от
Игнатов, П. Проблеми на евангелизма. Част 1. София., 2006, с. 93. (Ignatov,
P. Problemi na evangelizma. Chast 1. Sofia, 2006, s. 93).
134
Пак там.
133
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Екзархийския устав, тъй като тази църква се счита за господствующа на Княжеството, ние имаме право да мислим и се надеем, че
Княжеското правителство, като допуща и гарантира на законно
съществующите религиозни общини да изповядват свободно своите
религии, няма да допусне в ущърб на интересите на Православната
вяра образуването на нови секти на нейните развалини, няма да остави безнаказано щото съществующите секти да гарантират, да
проповядват открито против господствующата църква, да прелъстяват чрез разни козмодейства нейното невинно и простодушно
паство, да разоряват православната църква, за да се увеличават на
нейна сметка, защото в что друго ще бъде възмездена тая църква
за своите ограничения, като господствующа, ако правителството,
като я държи ограничена, не я защити в това ѝ положение от нападенията на поменатите секти. Ако тия секти трябва да се радват
на пълна свобода за своето изповедание, то не значи, че правителството им дава своето покровителство да разоряват православието. Това положение, гдето законно и незаконно съществующите
секти се ругаят открито и по улиците с православието, разорават
православната църква, чрез разни открити машинации, е едно голямо
противоречие с понятието, че тази църква е господствующа, е една
въпиюща неправда, един безконтролен произвол, който не се допуща
от законите на никоя държава.
Вследствие на което омръзнало ни е да слушаме техните преструвки и подлизурства и да гледаме как прелъстяват децата ни, затова ако не се обърне внимание на настоящото ни прошение, ще бъдем
принудени да им разрушим черквите и да ги изгоним от целия „Юч
Бунар”.
Ст. Столица			
Юлий 1894 год.			
					

С отлично почитание
Ние покорните просители:
(следват подписите на 126 души)135

Въпреки трудностите в София е положено началото на Баптистка
църква. Едно от шестте лица, което е сред учредителите, е Неда В.
Кьосева. През 1898 г. в софийската църква се налага да бъде преместен
Цит. по Игнатов, П. Проблеми на евангелизма, 93–95; ЦДА, ф. 166 К, оп. 1,
а.е. 928, л. 31–32.(Ignatov, P. Problemi na evangelizma, 93–95; TshDA, f. 166 K, op. 1,
a.e. 928, l. 31–32).
135
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пасторът от Лом В. Кьосев, който има трудната задача да обедини всички баптисти в столицата136.
Преди него такъв опит прави библейският книжар Спас Стефанов.
Често църквата е посещавана от Евг. Герасименко и Сп. Райчев. През
1898 г. дейността се засилва с установяването в града на Георги М.
Чомонев. Последният, който идва от Лом дава една от стаите си за провеждане всяка неделя на молитвени събрания. За това той не иска нито
наем, нито помощ. Не роптае и съпругата му Милана, която трябва да
чисти непрекъснато, защото и вярващите всеки ден посещават дома им.
Така продължава до май 1908 г.137
През 1901 г. към софийската църква се присъединява преселилият
се от Русе Христо Марчев. През 1902 г. Неда Кьосева заминава за САЩ
заедно със съпруга си п-р Васил С. Кьосев и децата. Там те проповядват
сред славянските народности. В Питсбърг семейство Кьосеви основават църква между българи, руснаци, хървати и сърби. През 1911 г. те се
преместват в Чикаго и основават Руска баптистка църква, наброяваща
повече от 50 членове138.
В другия център на баптизма – Лом в края на ХІХ в. кипи оживена
дейност. Голяма част от членовете са млади. Създава се сдружение на
младите мъже, които се събират всяка събота вечер да слушат беседи
по въпроси на вярата и два пъти седмично изучават Библията. Всяка
неделя се провеждат занятия в библейски курс за вярващи, посещаван
от 30 – 40 души139.
Обществото в Лом вече има 31 членове и това дава възможност
да се отдели в самостоятелна църква. Това става на 24 април 1896 г.
на тържествена служба в присъствието на гости от Русе, Тулча и др.
Проповедникът В. Кьосев е ръкоположен за пастир, а за дякони са избрани Сава Лечев и Трифон Първанов140.
Мястото, което използват за молитвени събрания, става тясно и
неудобно. Членовете решават да се построи нова сграда на централно
място. Затова учредяват фонд за събиране на средства и изпращат п-р
В. Кьосев в Англия да набави още средства. Той се завръща с около
Вестители на истината, с. 335. ( Vestiteli na istinata, s. 335).
Фъртунов, П. Принос към историята, с. 17. (Furtunov, P. Prinos kum
istoriyata, s. 17).
138
Неда Кьосева умира на 2 октомври 1921 г. в Чикаго. – Евангелист, 1921, 1, с.
15. (Evangelist, 1921, 1, s. 15).
139
Дадер, Д. История на баптизма в България. – Витания, 1996, 6, с. 9. (Dader,
D. Istoriya na baptizma v Bulgaria. – Vitaniya, 1996, 4, s. 9).
140
Вестители на истината, с. 334. (Vestiteli na istinata, s. 334).
136
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3000 лв. и през 1898 г. е закупено място на центъра на гр. Лом. С общи
усилия новият молитвен дом е готов. С труда си се отличават обущарят
Живко Рангелов и неговите деца141.
Ломската църква се сдобива не само с нов и просторен молитвен
дом, но разширява и кръга на своята работа. Скоро в близките села и
градове се оформят баптистки общества. Това са градовете Берковица,
Фердинанд и селата Голинци, Ковачица и Мокреш142.
Първата дъщерна църква на Ломската е тази в гр. Фердинанд, където основоположник е Я. Клюнд. Тук той започва работа още през
1887 г. През 1898 г. в града се установява Евстати Берковски, който
успява да превърне баптисткото общество там в клон на църквата в
Лом143.
В края на века едно семейство се премества в Берковица, за да
може да организира вярващите там и да води богослуженията. Покъсно Петър Игов, обущар от Лом се установява в Берковица и насърчава работата в църквата. Младите обикалят близките села и проповядват.
Осигурява се издръжката и на един мисионер книгоразпространител.
Скоро църквата в Берковица става клон на църквата в Лом144.
За съжаление, започналите раздори и неразбирателства между
членовете на Ломската църква огорчават п-р В. Кьосев и той напуска145.
Поради липса на редовен проповедник събранията се водят от дякони,
най-често от Якоб Клюнд и Сава Лечев. Закратко амвона заема Георги
Бабаджанов, но и той скоро напуска146.
Наред с проблемите, идващи от страна на православното духовенство, през втората половина на XIX в. протестантите имат и друг,
свързан с воинската клетва147. Задължителният пасаж, който трябва да
произнесат, е „ … в свидетелството на което целувам кръста и думите
на Святото Евангелие”. Изразът обаче е неприемлив за евангелистиКратка история на Евангелската Баптистка църква в Лом, с. 7. (Kratka
istoriya na Evangelskata baptistka tshurkva v Lom, s. 7).
142
Пак там.
143
Дадер, Д. История на баптизма в България. – Витания, 1996, 6, с. 7. (Dader,
D. Istoriya na baptizma v Bulgaria. – Vitaniya, 1996, 6, s. 7).
144
Пак там, с. 9.
145
Някои автори посочват като причина за раздорите факта, че В. Кьосев не се
оженва за дъщерята на Клюнд. – Вж: Wardin, A. The Baptists in Bulgaria, 148–159.
146
Кратка история на Евангелската Баптистка църква в Лом, с. 8. (Kratka
istoriya na Evangelskata baptistka tshurkva v Lom, s. 8).
147
Затова, че баптистите отказват да приемат воинската клетва се споменава и в
Християнски свят, бр. 8, 1 март 1910. (Hristiyanski svyat, br. 8, 1 mart 1910).
141
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те. Заради това преподавателите от Богословското училище в Самоков
предлагат този израз да се замени с „обещавам се”. Към искането на
американските мисионери, начело с директора Хаус, се присъединява
и дяконът на Баптистката църква в Русе Стоян Роглев148.
Стоян Иванов Роглев е член на Евангелската баптистка църква
в Русе. Той е роден на 12 януари 1846 г. в с. Беброво, Еленска околия. На
14 години отива в Русе /8 май 1860 г./, където постъпва като абаджия.
Работи като абаджия пет години, след което повече от 8 години се
занимава с актарство, след това продава стоки от Брашов – сандъци,
канап и др, след което става печатар. На 1 ян. 1884 г. е посветен в баптистката църква и през юни с. г. е кръстен от Иван Каргел от Русия,
по това време мисионер в Русе. Умира на 20 август 1922 г.149
Роглев се включва в диспута заради Сп. Стефанов от русенската църква и изпраща прошение до коменданта на Дунавския полк във
връзка с клетвата. Ето и текста на прошението:
До Господина Командира на
5 Дунавский пеши полк на Негово
Кралско Височество Херцог Роберт Пармский
Прошение
От проповедника на българската
Евангелическо–Баптистка църква в град Русе.
Господине Командире!
Понеже според нашите духовни убеждения ний под никакъв начин не се кълнем (Виж Евангелието на Матея, гл. 5а стих 34–37 и
посланието на Апостола Якова, гл. 5а стих 12), то новобранецът Спас
Първанов Стефанов от г. Руссе може само да даде обещание за че ще
служи верно и честно в българската армия, и то в следующата форма.
Обещание:
Обещавам се, че аз, който съм повикан в редовете на войската на
Българското Княжество, ще служа честно и верно на Негово Царско
Игнатов, П. Проблеми на евангелизма, с. 95. (Ignatov, P. Problemi na
evangelizma, s. 95).
149
Евангелист, 1921, 4, с. 4. (Evangelist, 1921, 4, s. 4).
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Височество Княза и отечеството, като ще изпълнявам всичките му
заповеди и ще положа силите си за запазване редът и законите на
страната, както в мирно време, така и във военно време. Амин.
Освен гореизложеното обещание нашата церква не позволява на
нас, евангелистите, да приемаме клетва, като се ползваме със свобода
на вероизповеданието ни съгласно чл. 40 от Българската конституция.
Моля разрешението Ви Г-не командире, да се приведе гореречения новобранец под обещанието, формулирано в настоящето ми прошение, иначе той клетва под никакъв начин не може да приеме.
Гр. Русе						
11 й февруарий 1894 год.
За Църковното настоятелство		
и проповедник

С почитание
Ст. Ив. Роглев150

Във връзка с постъпилата молба на Ст. Роглев на свое заседание
Светият синод на Българската православна църква, проведено на 30
май 1894 г. предлага вариант на клетвата, който е приемлив и за православни, и за протестанти – „Обещава се пред Бога, че аз …. Призовавам
Бог за свидетел, че ще изпълня съвестно това си обещание …”151.
Така младият Ст. Стефанов полага воинска клетка и задълго се
решава въпрос, висящ в отношенията между БПЦ и протестантските
деноминации в младото княжество. А човекът, поставил въпроса за воинската клетва на протестантите, е пример и доказателство, че и сред
баптистите има личности с образование и свой бизнес. Още през 1882 г.
русенският абаджия Ст. Роглев получава позволително да издава списание „Народен учител”. Тъй като е рус, слаб и голобрад и с тънък глас,
му поверяват женски роли в театрални постановки. През 1898 г. той
вече е собственик на скоропечатница. Скоро регистрира фирма „Стоян
Ив. Роглев” и отваря книжарница. От 1882 до 1922 г. Ст. Роглев отпечатва 182 книги и брошури. Той печата разнообразна акциденция.
Значителна част от нея съставляват различни образци на документи за
съдебната система. Официално е признат за поборник без оръжие за
участието му в националноосвободителните борби от 1867 до 1877 г. и
е член на Русенското поборническо-опълченско дружество. Още през
Цит. по Игнатов, П. Проблеми на евангелизма, с. 96. (Ignatov, P. Problemi na
evangelizma, s. 96).
151
Игнатов, П. Проблеми на евангелизма, с. 97. (Ignatov, P. Problemi na
evangelizma, s. 97).
150
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възрожденската епоха той е член на Русенския революционен комитет
и събира пари за въоръжените акции152.
Професионалната биография на Ст. Роглев напълно опровергава
твърденията на Бончо Асенов, че при баптистите е развито чувството
за греховност и вярата, че могат да бъдат „избраници на бога”. Поради
това поведението им се отличава със смиреност, самоизолация, самоунижение и индивидуализъм153.
В началото на ХХ век баптизмът достига до гр. Чирпан. Първият
евангелист е пастир Петър Дойчев. През 1902 г. той започва работа в
Чирпан и учредява баптистка църква. Близо четири години П. Дойчев
и съпругата му разкриват истините на баптизма без видими резултати. Бавно и трудно, подложени на много гонения и обиди, основите
на Евангелската баптистка църква полагат Костадин Ст. Ненов, Делчо
Данков, Вичка Данкова, Тодор и Минка Сивинови, Иван Костов,
Петър154 и Мата К. Заралиеви155. Първоначално се събират на молитва в
малък салон, до който по-късно построяват пастирски дом156.
Скоро баптистката църква в Чирпан среща трудности, предизвикани не от православните свещеници, а от конгрешанския проповедник американския мисионер Георг Марш. Според описанието на
Никола Алваджиев в неговата „Пловдивска хроника“, Г. Марш е висок мъж, с приятна и одухотворена външност, добродушен и кротък.
Живее в каменната къща на западния склон на Сахат тепе, известна
тогава под името Американската къща. Георг Марш пребивава дълги
години в Пловдив, тук почива и бива погребан през 1913 г., доктор е по
философия и богословски науки, но и виден архитект в родината си.
Протестантската църква в Пловдив е построена по съставени от него
проекти и под вещото му ръководство. Той има и особената заслуга, че
успява да издейства голяма парична помощ от Америка за изграждаЖейнов, И. Печатарството в Русе. Русе, 2004, 67–68. От същия автор:
Русе като столица на книгопечатането 186 – 1948. Русе, 2014, с. 263. (Zheinov,
I. Pechatarstvoto v Ruse. Ruse, 2004, 67–68; Zheinov, I. Ruse kato stolitsha na
knigopechataneto 1864–1948. Ruse, 2014, s. 263).
153
Асенов, Б. Религията в България, София, 2002, 49–50. (Asenov, B. Religiyata
v Bulgaria, Sofia, 2002, 49–50).
154
Петър К. Заралиев умира на 24 януари 1930 г. – Евангелист, 1930, 3, с. 12.
(Evangelist, 1930, 3, s. 12).
155
Мата Заралиева умира на 70-годишна възраст на 5 февруари 1928 г. Тя е
първата кръстена баптистка в Чирпан. – Евангелист, 1928, 3, с. 12. (Evangelist, 1928,
3, s. 12)
156
Вестители на истината, с. 336. (Vestiteli na istinata, s. 336).
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нето на църквата. През годините 1890 – 1907 г. пастор в Пловдивската
протестантска църква е Иван Сечанов, човек с висок авторитет, с широки познания, завидна култура, завършил Робърт колеж в Цариград.
Американският мисионер има основание да недоволства от успешната
дейност на Петър Дойчев. Благодарение на него е обречена на провал
дейността на изпратения конгрешански пастир и библейската работничка Ралу Христова. В църквата безвъзмездно служи бившият конгрешански проповедник Н. Гандовски157.
Георг Марш изпраща писмо до САЩ, в което се оплаква от дейността на П. Дойчев и дори настоява за отстраняването му от Чирпан.
Според сведенията на Т. Къркеланов, спонсорът на П. Дойчев изказва
желание да дойде на място и да проучи въпроса. Узнали за тези действия на мисионера Г. Марш, казанлъшките баптисти подготвят и изпращат писмо с дата 17 юли 1903 г. до Г. Марш, в което представят сведения за живота, образованието и дейността на П. Дойчев. Логично е
възпитаникът на Симеоновското американско училище да бъде добър
християнин според тях. Нелогично е поведението на Г. Марш, който се
обявява против дейността на баптистки пастор. Не може да се отрече
и фактът, че Баптистката църква не спазва договорката да не създава
свои общества в градове, в които вече има протестантски общества или
църкви на методистите и конгрешаните. Нещо повече, казанлъшките
баптисти предупреждават Марш за действията му, които вече са създали раздори и разцепления в Чирпанската и в Казанлъшката баптистка
църква. За да станат достояние на протестантската общност в България
действията на конгрешанина Г. Марш, писмото по-късно е отпечатано
и разпространено до всички протестантски църкви като отделна брошура. С това се слага край на този раздор158.
Позицията на казанлъчани не е случайна. В периода 1907 – 1908 г.
те отново са без пастир. Често са посещавани от пастира на Русенската
евангелска баптистка църква Евг. Герасименко и от пастира на
Чирпанската – Петър Дойчев. Последният кръщава Марин Л. Мишков
(родом от Хасково), съпругата му Райна Думникова и Костадин Хр.
Тотков. След завръщането си от водното кръщение те се присъединяват
към църквата. Даже през 1908 г. се водят преговори между русенския
и чирпанския пастир за разместването им. По важни причини разместването не се осъществява. Затова Дойчев и Герасименко препоръчКъркеланов, Т. Кратка история (продължение № 4). – Евангелист, 1924,
8–9, с. 5. (Kurkelanov, T. Kratka istoriya (produljenie № 4). – Evangelist,1924, 8–9, s. 4).
158
Пак там, с. 5.
157
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ват на църквата в Казанлък двама кандидати за проповедници – Васил
Тахтаджиев от Чирпан и Сава Лечев от Лом, книжар на Британското и
чуждестранно библейско дружество159.
Изборът е труден и затова казанлъчани решават да наемат проповедник за една година. За да не загуби работата си С. Лечев, е предпочетен В. Тахтаджиев160. Тахтаджиев приема предложението и става
проповедник в Казанлъшката баптистка църква през март 1908 г. Той
е проповедник в периода от март 1908 до есента на 1911 г., след което
продължава работа в Стара Загора161. В това отношение безспорна е помощта, оказвана му от Евг. Герасименко, който полага грижи и старание
не само за издигането на баптистките църкви, но и за материалното им
обезпечаване, както и за финансовата издръжка на проповедниците162.
Своя принос за развитието на баптизма в Казанлък дава и Марин
Л. Мишков. Той започва да издава през 1906 г. тримесечното духовно
списание „Дървото на живота”. Казанлъшката баптистка църква с помощта на М. Л. Мишков успява да издаде като отделни книги 68 броя
от списанието. Всяка книга съдържа отделна евангелска проповед163.
Трудно и бавно баптизмът стъпва на българска почва. През 1900 г.
Я. Клюнд дава отчет за извършеното през годината. В него превес имат
песимизмът и отчаянието. Има проблеми с адвентистите, които се мъчат да привлекат към себе си църковни членове; църквите имат големи финансови задължения, а сред българския народ цари невежество
и безпросветност. Тези спънки не отчайват Клюнд и той през 1899 г.
организира за пореден път неделно училище, като броят на децата от
11 се е увеличил на 32164.
През 1902 г. проповедникът на Софийската църква В. Кьосев заминава за САЩ. Проповедник в столичната баптистка църква става Хр.
Марчев. Тогава обаче се оформят три групи баптисти. Първата е начело
Пак там, с. 4.
След 1944 г., когато Тр. Димитров става главен редактор на в. „Зорница”,
Тахтаджиев абонира повече от 100 абоната за изданието.
161
Къркеланов, Т. Кратка история (продължение № 4), с. 6. (Kurkelanov, T.
Kratka istoriya (produljenie № 4 ), s. 6).
162
Пак там.
163
Ангелова, Р. Периодичният печат на протестантските църкви в България
(1844 – 1944). Библиографски обзор. София, 2003, с. 36. (Angelova, R. Periodichniyat
pechat na protestantskite tsharkvi v Bulgaria (1844 – 1944). Bibliografski obzor. Sofia,
2003, s. 36).
164
Дадер, Д. История на баптизма в България. – Витания, 1996, 6, с. 9. (Dader,
D. Istoriya na baptizma v Bulgaria. – Vitaniya, 1996, 6, s. 9).
159
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с Хр. Фиснов; втората се оглавява от Тр. Порецов, Спас и Ангелина
Стефанови, и третата е начело с Г. Чомонев и Хр. Марчев. Тази групичка продължава събранията в дома на Чомонев. Към нея по-късно се
присъединяват Дим. Димкин и съпругата му Пенка165.
Недоразуменията между трите групи явно не се изглаждат. Спас
Стефанов, библейски книжар при Американското библейско дружество, през 1903 г. се отделя от Баптистката църква. Той образува групата „Свободни братя”. Тази група е позната на Запад като „Плимутски
братя” (в англоговорящите страни), или като „Братско събрание” (в
немскоговорящите страни). През 1910 г. той започва редовни богослужения в София.
Въпреки сътресенията в някои от църквите, в други кипи редовен организационен живот. Така П. Дойчев, Л. Л. Деонис, Г. Н.
Бабадинов издават свои проповеди, в които включват и проповеди на
Чарлс Спърджън. Книгата е издание на Баптистката евангелска църква
в Казанлък и е в обем от 32 страници166.
През 1905 г. в Лондон се провежда Първият световен конгрес на
баптистите, на който се полагат основите на Всемирния съюз на баптистите. Участниците в срещата обсъждат два важни проблема – за
разпространението на баптизма на цялата планета и за решаването на
социалните конфликти, в частност на работническия въпрос. На конгреса става ясно, че главна роля за разпространението на баптизма в
европейските страни, особено в Швеция, България, Гърция и Франция,
играят американските мисионерски общества167.
През същата година съюзна конференция провеждат и немските
баптисти. За Германия пътува Я. Клюнд с надежда да намери помощ и
подкрепа. Намеренията му се увенчават с успех – подсказано му е да се
работи за основаване на баптистки съюз и за издействане на мисионер
като представител на комитета в Бостън за България. Според Д. Дедер
щом се завръща в България, Я. Клюнд свиква конференция за учредяване Съюз на българските баптисти. Първата конференция на Съюза се насрочва за 13 – 15 май 1905 г. Тя се провежда в Русе и на нея има представители на църквите в Русе, София, Казанлък, Чирпан и Лом. За председател на конференцията е избран Я. Клюнд. На 15 май 1905 г. е основан
Фъртунов, П. Принос към историята, с. 17. (Furtunov, P. Prinos kum
istoriyata, s. 17).
166
Дойчев, П., Л. Деонис, Г. Бабадинов, Ч. Спърджън. Проповеди. Казанлък,
1905. (Doichev, P., L. Deonis, G. Babadinov, Ch. Spurdzhan. Propovedi. Kazanluk, 1905).
167
Митрохин, Л. Баптизм, с. 32. (Mitrohin, L. Baptizm, s. 32).
165
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Съюзът. Ръководството му се състои от комисия, избирана ежегодно на
конференцията. Така се визира и висшият форума на Съюза – конференцията. Идеята за мисионер представител на комитета в Бостън се приема
с всеобщо одобрение. Провеждат се евангелски събрания и се отслужва
обща Господна трапеза. В доклада си за протичането на съюзната конференция Я. Клюнд посочва: „Делото на Господ Исус не изглежда така зле,
както често се говори за него. През тези двадесет и пет години малките
групички успяха да се издържат самостоятелно с незначителна помощ
отвън. Често трябваше да се борят с големи трудности и при това не капитулираха, но винаги намираха сили да вървят напред”168.
Според нас тук Д. Дедер греши. Основания за това ми дават
три факта. Първо, че при провеждането на поредната конференция
през 1920 г. в София ръководството предлага на делегатите да утвърдят нов устав на Евангелските баптистки църкви, тъй като документът от Чирпан (визира се уставът от 1908 г.) представлява само цитати
от Библията, подкрепящи баптисткото учение и практика, и не може
да покрие напълно нуждата от нормативна база169. Съборът отхвърля
предложения устав. На следващо место на редовния годишен събор на
СЕБЦ в Русе от 25 до 29 август 1948 г. е предвидено да се отбележат
два юбилея – 80 години от започване на баптисткото дело в България и
40 години от образуването на Евангелския баптистки съюз в България.
Това косвено категорично доказва, че СЕБЦ е учреден през 1908 г. И
не на последно място, в устава на СЕБЦ от 1938 г. недвусмислено е
посочено, че Съюзът е основан на 14 септември 1908 г., а уставът на
Съюза е приет на 6 ноември с. г. Въпреки това тази теза – за създаване
на СЕБЦ през 1905 г., се възприема от Тео Ангелов170, и в някои публикации от Т. Опренов, както и от Д. Дадер.
Вероятно Я. Клюнд споделя идеята си за учредяване на съюз на
българските баптисти, но тя не се подкрепя от останалите. Според нас
в началото на ХХ в. Клюнд няма авторитета и влиянието да обедини
всички баптисти в Княжеството. Той не притежава добро богословско
образование и няма контактите на личности като Каргел, Герасименко,
Дойчев. Конфликтът с В. Кьосев допринася и за поляризиране на баптистите в страната.
Дадер, Д. История на баптизма в България. – Витания, 1996, 6, с. 10. (Dader,
D. Istoriya na baptizma v Bulgaria. –Vitaniya, 1996, 6, s. 10).
169
Евангелист, 1920, 3, с. 9. (Evangelist, 1920, 3, s. 9).
170
Angelov, T. The Baptist Movement on the Balkan Peninsula. Prague. – http//
protestantstvo.com/ pdf/BaptMovement.Pdf, с. 23.
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Постепенно Баптистката църква в столицата се превръща в център за всички баптисти. Членовете на Баптистката църква в София посрещат Р. Майер от Унгария. Тук често идват от Русе Евг. Герасименко
и Сп. Райчев. Те дават нови сили. Покръстени са и още вярващи през
1907 г. Това налага спешно да бъде повикан Сп. Райчев. През април
1908 г. Сп. Райчев напуска работата си като книжар. Той е избран за
проповедник на Софийската църква. Църквата решава и пише до подготвящата се в Чирпан VІІІ конференция да бъде ръкоположен като
пастир Сп. Райчев, което е повече от наложително171.
Баптизмът, който прониква на българска почва благодарение на
Ст. Курдов, Мартин Херингер и Якоб Клюнд, намира добра почва сред
българското население, макар да съвпада с борбите на българския народ за църковна и национална еманципация. В последната четвърт на
XIX в. българската църква и училище се превръщат в символи на българщината и българската държавност. Независимо от това в желанието
си да имат своя църква и да четат Библията на разбираем език, вярващите намират по-пряк път с протестантските мисионери, отколкото в
православните храмове. Това допринася, наред с методизма и евангелизма, свое място да намери сред българския православен контекст и
баптизмът. За утвърждаването му можем да търсим руска диря в лицето
на Иван Каргел, който се отзовава на повика на казанлъчани и задълго е
пастор на Русенката църква. Писател и екзегет, авторитет той кръщава
първите баптисти, които впоследствие оглавяват Баптистката църква в
България. Все още баптистите нямат подготвени свои кадри, с изключение на В. Хр. Марчев и В. Кьосев. Строят се първите молитвени храмове, подготвя се хоризонталната структура на баптизма в Княжество
България. Има утвърдени пет църкви – в София, Лом, Казанлък, Русе
и Чирпан. Според Алберт Вардин броят на баптистите в страната през
1893 г. е 65, през 1895 г. те са вече 95, а в навечерието на Балканските
войни са 160172.
Баптистите нямат свой устав и ръководни начала. Те се водят по
авторитета на своя пастир. От българските пастири това са В. Марчев,
В. Кьосев, П. Дойчев, Сп. Райчев, а от чужденците това са Каргел и Евг.
Герасименко. Два са и външните фактори, които оказват влияние. Това
са Американският баптистки мисионерски съюз и Съюзът на немските баптисти. Няма сведения за оказвана финансова помощ в началото.
171
172

Марчев, Хр. Спомени, с. 9. (Marchev, Hr. Spomeni, s. 9).
Wardin, A. The Baptists in Bulgaria, 148–159.
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Няма вестник или списание, които да отразяват дейността на баптистите. Единствено казанлъшката църква издава периодични издания и
проповеди, дело на нейната самоинициатива. В началото на първото
десетилетие на ХХ в. става ясно, че Я. Клюнд и П. Дойчев търсят начини за обединяване на баптистите в България, търси се и външна помощ,
адекватна на нуждите на деноминацията.
В средата на август 1908 г. се провежда Европейски конгрес на
баптистите. Заседанията са в зала „Конкордия” на германската столица Берлин. На конгреса са представени всички европейски държави.
Присъстват около 1800 души, като делегатите са 1200, а останалите са
гости. България също има представител и това е Евг. Герасименко. Това
изрично потвърждава представителят на руските баптисти на конгреса
В. Павлов. Двамата се срещат там и разговарят относно бъдещето на
баптизма173.
Във встъпителната реч, произнесена на 18 август 1908 г., председателят на Европейския конгрес и на Всемирния баптистки съюз Джон
Клифърд споменава, че приветства както румънци, поляци и белгийци,
така и финландци и българи, което потвърждава факта, че Герасименко
представлява българските баптисти174.
През септември 1908 г.175 в Чирпан незначителна група от вярващи, приели възрастното кръщение, се събират в сградата на сформираната Евангелска църква в града под ръководството на Петър Дойчев.
Това е осма поред годишна конференция на баптистите в България176.
На конференцията присъстват представители на пет баптистки църкви – Русе, София, Казанлък, Чирпан и Лом177. Дошлите от четирите
края на България разменят мисли и идеи за бъдещето на баптизма.
Именно те, избрани от всички баптистки църкви, основават Съюза на
Евангелските баптистки църкви. Датата е 14 септември 1908 г. Пръв

Павлов, В. Европейский конгрес баптистов в Берлине. – Баптист, 1908,
11, с. 24. (Pavlov, V. Evropeiskii kongres baptistov v Berline. – Baptist, 1908, 11, s. 24).
174
Баптист, 1908, 12, с. 24. (Baptist, 1908, 12, s. 24).
175
Според Момчил Петров и Даринка Дадер през 1900 г. е учреден Евангелският
баптистки съюз, който става съучредител на ОЕЦ. И двамата грешат, което се посочва
от наличните извори.
176
Евангелист, 1924, 12, с. 4. (Evangelist, 1924, 12, s. 4).
177
Флад, С. За разпространението на Христовата вяра, с. 38. (Flad, S. Za
razprostranenieto na Hristovata vyara, s. 69).
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негов председател става пастир Петър Дойчев178, а секретар в периода
1911 – 1919 г. е Димитър Христов179.
Петър Дойчев е роден на 26 юни 1839 г.180 в Панагюрище.
Първоначално учи в родния си град, а след това в Богословското училище в Самоков. През 1861 г. заминава за САЩ, където учи в колеж в
Хамилтън, университет в Принстън и в Богословската семинария в
Чикаго. Известно време специализира механика, тъй като смята като
духовен работник да се издържа сам. Баптисти от САЩ го убеждават да се отдаде на духовна работа и той е ръкоположен в гр. Ню Йорк
през 1901 г. от п-р Р. Е. Феринг. Завръща се в България през 1901 г.
Определян е като петия поред българин, съюзен баптистки работник.
Работи като пътуващ проповедник и едновременно с това търговец
на земеделски машини. Всяка неделя проповядва в Пловдив, Меричлери
и Ямбол. Пристига в Чирпан на 2 юли 1902 г. със семейството си.
Основател и 11 години пастир на църквата в Чирпан. Член на БЕД от
1905 г. Има дъщеря, омъжена за п-р Захари Райчев. Умира181 на 18 юли
1913 г. след кратко боледуване182.
Учредяването на Съюза е инициирано от Съюза на немските баптисти в САЩ. Сътрудничеството между българския съюз и мисията в
бъдеще време ще бъде активно и ползотворно. Годината 1908 според
Познатата непозната църква, с. 15; Евангелист, 1926, 9, с. 70. (Poznatata
nepoznata tsharkva, s. 15; Evangelist, 1926, 9, s. 70).
179
Данните за Д. Христов според съставителите на Вестители на истината са
от негова кратка автобиография. В нея Д. Христов сочи, че е бил секретар в периода
1911 – 1919 г. Това води до две заключения – че или Христов бърка годината – т.е. да е
секретар от 1908 до 1919 г., или наистина през 1911 г. е проведена поредна конференция на СЕБЦ. Размисли в тази посока дава и фактът, че някои източници сочат като
председател на Съюза след смъртта на П. Дойчев Евг. Герасименко. Възможно е, ако
наистина през 1911 г. е имало конференция, за председател да е избран Герасименко,
а за секретар Д. Христов.
180
Неправилно във Вестители на истината, с. 319, като за рождена се посочва
годината 1856.
181
Според Петър Ил. Фъртунов за П. Дойчев има сведения в английски и немски издания. Вж. Фъртунов, П. Пастир Петър Дойчев. – Християнски приятел, 1939,
1, 6–7. (Furtunov, P. Pastir Petur Doichev. – Hristiyanski priyatel, 1939, 1, 6–7).
182
Местната власт и духовенство не позволяват П. Дойчев да бъде погребан в
християнските гробища, затова е погребан в полето до тях. Погребението извършва п-р Герасим Н. Попов от църквата в с. Меричлери. Още на другия ден гробът е
разровен от мародери. Вж. Вестители на истината, 319–320. (Vestiteli na istinata,
319–320).
178
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нас е по-логична за учредяването на Съюза, отколкото годината 1900,
както приемат Момчил Петров183 и Даринка Дадер184. Доказателство за
това е, че на чирпанската сбирка се обсъждат и гласуват основните положение на Баптистката църква, което се превръща в своего рода верую
на българските баптисти през годините. Тогава вероятно е решено VІІІ
конференция на баптистите в България да се превърне в Учредителен
конгрес на СЕБЦ. Тази година приемат още Симоне Флад185, Алберт
Вардин186 и Теодор Опренов187 в негова ранна публикация.
Вероятно веднага след чирпанската сбирка се работи върху изработването на вероизповеданието на съюза, тъй като Вероизповедният
устав на СЕБЦ е приет на събора, проведен от 4 до 6 ноември 1908 г.
отново в Чирпан188.
Според М. Петров „утвърждаването на СЕБЦ поставя евангелския свят в България в нова ситуация”. Баптистката църква е активна в
разпространението на евангелизма и смята съзнателното приемане на
водно кръщение чрез пълно потапяне като задължителна предпоставка
за християнското спасение. Това им дава право според тях при липса на
тази предпоставка да не се съобразяват със споразумението между двете по-стари деноминации, което пък от своя страна е подписано преди
възникването на баптизма в България и не предвижда район за тяхното
действие189.
След събора в София пристигат П. Дойчев, Евг. Герасименко и
Як. Клюнд, които тържествено ръкополагат Сп. Райчев за пастир на
Софийската църква190.
Със закрепването на Софийската църква п-р Райчев започва работа в селата Костенец и Мъртвица. Спас Райчев често ги посещава
Петров, М. История на българското протестантство между двете
световни войни. София, 2001, с. 25. – http://protestantstvo.com/read/202. (Petrov, M.
Istoriya na bulgarskoto protestantstvo mezhdu dvete svetovni voini. Sofia, 2001, s. 25).
184
Дадер, Д. История на баптизма. – Витания, 1997, 9–12, с. 10. (Dader, D.
Istoriya na baptizma v Bulgaria. – Vitaniya, 1996, 9–12, s. 10).
185
Флад, С. За разпространението на Христовата вяра, с. 38. (Flad, S. Za
razprostranenieto na Hristovata vyara, s. 69).
186
Wardin, A. The Baptist in Bulgaria, p. 151.
187
Oprenov, T. The Origins and Early Development of Baptist in Bulgaria. – Baptist
History and Heritage. Т. 1, 2007, p. 12.
188
Устав на Евангелските баптистки църкви в България. София, 1934, с. 3.
(Ustav na Evangelskite baptistki tshurkvi v Bulgaria. Sofia. 1934, s. 3).
189
Петров, М. История на българското протестантство, с. 39. (Petrov, S.
Istoriya na bulgarskoto protestantstvo, s. 39).
190
Марчев, Хр. Спомени, с. 8. (Marchev, Hr. Spomeni, s. 8).
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и обществата там стават клонове на Софийската църква, съответно
Костенец до 1920 г., а Мъртвица до 1919 г.
Учреденият Евангелски баптистки съюз през 1909 г. става съучредител на организацията Обединени евангелски църкви в Царство
България, в чието обединение вече влизат евангелските и методистките
църкви191. Обединението става в момент, когато започва обсъждането
на законопроекта за вероизповеданията в Царство България.
В София от 22 до 26 октомври 1909 г. се състои „Общи Събор на
Евангелските църкви в Царство България”. На него присъстват делегати на всички евангелски църкви, с изключение на Русенската, Ломската
и Софийската баптистка църква. Следователно баптистите са представени само от казанлъшката и чирпанската църква. Общият събор изработва и приема правилник за своето управление. В знак на съгласие
всички делегати го подписват и препоръчват на евангелските църкви да
се управляват от този правилник. За общ религиозен представител е избран п-р Марко А. Попов и е планиран първият Събор на евангелските
църкви в България. Той трябва да се проведе през 1913 г.192
Целта на извършеното обединение е да се регулират отношенията
между отделните евангелски деноминации, за да се определят районите на работа, както и да се обсъдят и набележат средства и методи за
успеха на евангелизма в Царство България193. Религиозният представител няма „никаква духовна или йерархическа власт над църквите”.
Основното му задължение е „да защитава духовните и светските права
на евангелистките църкви пред правителството, както и да представя
разни тъжби и оплаквания за удовлетворение”194.
На 24 юни 1910 г. в църквата в Чирпан е кръстен Запрян Видолов.
Кръщението извършва п-р П. Дойчев След това З. Видолов е поканен да посети почти всички баптистки църкви според Хр. Куличев195,
а според самия Видолов той предприема тази обиколка по съвет на
Цанков, Ст. Българската православна църква от Освобождението до настояще време. – Годишник на Софийския университет, Богословски факултет, т. 7, с.
298. (Tshankov, St. Bulgarskata pravoslavna tshurkva ot Osvobojdenieto do nastoyashte
vreme. – Godishnik na Sofiiskiya universitet, Bogoslovski fakultet, t. 7, s. 298).
192
Игнатов, П. Проблеми на евангелизма, 106–107. (Ignatov, P. Problemi na
evangelizma, 106–107).
193
Вестители на истината, с. 109. (Vestiteli na istinata, s. 109).
194
Игнатов, П. Проблеми на евангелизма, с. 95; Флад, С. За разпространението на Христовата вяра, с. 41. (Ignatov, P. Problemi na evangelizma, s. 95; Flad, S. Za
razprostranenieto na Hristovata vyara, s. 69).
195
Вестители на истината, с. 344. (Vestiteli na istinata, s. 344).
191
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П. Дойчев. Първо посещава Казанлъшката църква, където благовества В. Тахтаджиев. След това З. Видолов се отправя за Русе. В дунавския град той пристига на 20 юли 1910 г. Братски е посрещнат от Евг.
Герасименко и русенските баптисти. Остава тук осем дена и има възможност да посети съседните села, в които все още няма баптистки
общества. Дълбоко впечатление на З. Видолов прави сутрешното молитвено събрание на Евг. Герасименко в Русе. То се провежда всеки ден
в 5 часа сутринта. Често Герасименко е придружаван от вярващи, даже
младият З. Видолов присъства няколко пъти196.
След обиколката през декември 1910 г. З. Видолов се завръща в Чирпан. На 3 януари 1911 г. П. Дойчев и З. Видолов са в Стара
Загора, където наемат помещение, в което да проповядват евангелизма.
Известно време Дойчев остава в Стара Загора, след което се завръща
в Чирпан. Запрян Видолов се установява в града и става проводник на
баптизма в Стара Загора. В града той остава до 5 септември с.г., след
което по препоръка на П. Дойчев записва богословски курс, организиран към Самоковската американска гимназия. Мястото на З. Видолов
в Стара Загора заема В. Тахтаджиев, дотогава на работа в Казанлък197.
Тази активност на Чирпанската църква не е случайна. От 1905 г.
П. Дойчев е член на Българското евангелско дружество. Наред с него
още трима души са членове на дружеството и 13 са дарители. Това продължава до 1923 г. През 1919 г. от Чирпан има трима пожизнени, 25
годишни членове и 13 дарители. След 1923 г. няма нито един198.
Останала без редовен проповедник, Ломската църква изпитва затруднения. По препоръка на Павлов и Филбранд (баща) за проповедник
на 31 октомври 1910 г. е избран младият учител от Одеса Карл Грабайн.
Той пристига и заема амвона на Ломската църква на 9 май 1911 г. По това
време църквата има 55 членове с клонове в селата Голинци, Ковачица,
Разград махала, градовете Фердинанд и Берковица199.
Ускорените темпове на всестранно развитие през първото десетилетие на ХХ в. поставят България на първо място между балканските
държави, независимо от закъснялото ѝ включване в европейския истоВидолов, З. Първото ми впечатление от Русенската баптистка църква. –
Евангелист, 1924, 7, 2–4. (Vidolov, Z. Purvoto mi vpechatlenie ot Rusenskata baptistka
tshurkva. – Evangelist, 1924, 7, 2–4).
197
Евангелист, 1927, 5–6, с. 4. (Evangelist, 1927, 5–6, s. 4).
198
Флад, С. За разпространението на Христовата вяра, с. 266. (Flad, S. Za
razprostranenieto na Hristovata vyara, s. 69).
199
Кратка история на Евангелската баптистка църква в Лом, с. 8. (Kratka
istoriya na Evangelskata baptistka tshurkva v Lom, s. 4).
196
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рически процес. Всеобщо е мнението, че България е сериозен фактор
на Балканите, което я приближава до европейската стопанско–политическа система200. Нарасналото благосъстояние води до промяна в бита
на населението. Със стопанското замогване впечатлява по мащаби и резултати и културното развитие. С признаването на независимостта обществеността се успокоява и вътрешнополитическият живот се развива
нормално. Зачитат се конституционните права и свободи, забелязва се
етническа и верска търпимост. Протестантските деноминации развиват
дейност. Наред с Методистката и Евангелската църква се утвърждава
Баптистката. Набира сили и Адвентната църква. Католическата пропаганда и църква има свой запазен периметър.
Тази модернизация съвпада с назряването на конфликт на
Балканите. Повече от тридесет години след конгреса в Берлин, великите сили се разпореждат със съдбата на Балканите. Техните неуспешни
реформени експерименти от края на миналия и началото на ХХ в. изчерпват кредита на доверие към Европа. Затова през есента на 1912 г.,
сплотени в съюз, балканските държави сами се заемат да разрежат заплетения възел на Източния въпрос.

Стателова, Е., Ст. Грънчаров. История на Нова България 1878 – 1944.
София, 1994, с. 248. (Statelova, E., St. Gruncharov. Istoriya na Nova Bulgaria 1878 –
1944. Sofia, 1994, s. 248).
200
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СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА
ДЪРЖАВА ПРЕЗ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Бисер Георгиев
SOCIAL POLICY LEGISLATION OF
THE BULGARIAN STATE IN THE FIRST WORLD WAR
Biser Georgiev
This article examines the issue of social policy legislation of the Bulgarian state
during the First World War. This serious issue has long been ignored in bulgarian historical
science. Now, on the basis of new sources have made precise conclusions about the law and
practice of the social sphere.

Социалната политика е основно задължение на всяка модерна държава. В българските условия нейното начало се поставя непосредствено след Освобождението, като до войните са постигнати нелоши резултати1. В годините на Първата световна война този процес се разраства
поради обстоятелството, че военните действия унищожават материални ценности, а мобилизирането на голяма част от мъжкото население
създава недостиг на работна ръка. До настоящия момент проблемът
за социалната политика в законодателството на българската държава
не е проучван специално в историческата литература, което е предмет
на настоящия труд. За написването му са използвани новоизвлечен изворов материал от централните архивохранилища, дневниците на Седемнадесетото обикновено народно събрание, „Държавен вестник” от
периода, политическата преса, мемоари и други източници, посочени
по-долу. Поради обстоятелството, че понятието „социална политика”
обхваща огромно количество дейности, сме се спрели основно на закоПо посочения проблем вж. Саздов, Д. Социалната политика в законодателството на демократична България (1880 – 1912 г.). София, 2008. (Sazdov, D.
Sotshialnata politika v zakonodatelstvoto na demokratichna Bulgaria (1880 – 1912 g.).
Sofia, 2008).
1
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нодателната дейност, с акцент върху мерките за регулиране на производството и потреблението, осигуряване на прехраната, медицинската
помощ, образованието и трудово-правните закони и наредби.
***
Първата световна война е време на изключителни изпитания за
българската нация. Разразилият се световен конфликт заварва България непосредствено след Първата национална катастрофа. Въпреки
наличието на известни ресурси, финансовото и икономическо състояние на страната не е стабилно2, което е една от причините първоначално правителството да обяви неутралитет. Неизлекуваните от
Балканските войни рани не са малко. В новоприсъединения Гюмюрджински окръг има епидемия от малария3. Вследствие на жертвите от
военните действия, в българската армия не достигат над 4000 офицери и 37000 подофицери, липсват боеприпаси, дрехи и обувки. За да
подпомогне финансово въоръжените сили Народното събрание още
през декември 1914 г. гласува Закон за извънреден свръхсметен кредит от 33 722 000 лв. за военни нужди4, който правителството усвоява
бързо, без това да става за сметка на орязването на някои социални
дейности. За цялостното възстановяване на държавата обаче са необходими повече пари, вследствие на което министър-председателят д-р
В. Радославов неколкократно поставя пред пълномощните министри
на Централните сили в София въпроса за реализацията на заема с
„Дисконто Гезелшафт”, сключен през юни 1914 г.5 Обещания по заТодорова, Ц. Индустриализация и структурни проблеми в България преди Първата световна война. – Исторически преглед, 1991, 5. (Todorova, Tsh.
Industrializatshia I strukturni problemi v Bulgaria predi Purvata svetovna voyna. –
Istoricheski pregled, 1991, 5); същата Капиталистическата индустриализация на
България до Балканските войни (1912 – 1913). – ИИИ. т. 27; Из историята на стопанския и социалния живот в българските земи. София, 1984. (Kapitalisticheskata
industrializatshia na Bulgaria do Balkanskite voyni (1912 – 1913). – III, t. 27; Iz istoriata
na stopanskiya i sotshialnia zhivot v bulgarskite zemi. Sofia, 1984); същата Проблеми
на индустриализацията на България (1912 – 1915). – Исторически преглед, 1982,
1. (Problemi na industrializatshiata na Bulgaria (1912 – 1915). – Istoricheski pregled,
1982, 1).
3
Държавен вестник, бр. 247 от 31 окт. 1914.
4
Държавен вестник, бр. 275 от 3 дек. 1914.
5
Радославов. д-р В. Дневни бележки 1914 – 1916. Съст. Илчев, Ив. София,
1993, с. 38, 40. (Radoslavov d-r V. Dnevni belezhki 1914 – 1916. Sust. Ilchev, Iv. Sofia,
1993, s. 38, 40).
2
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ема транш е в размер на 150 млн. лв., който банката задържа заради
началото на войната6.
След намесата на Русия във военните действия дясната опозиция
силно недоволства, че България не се присъединява към Съглашението7. Въпреки призива на народняците, демократите и прогресивнолибералите да се воюва, когато в Народното събрание се поставя въпросът
страната да бъде обявена във военно положение, за да може правителството да има възможност да мобилизира армията за защита на границите всеки момент, опозиционните народни представители приемат
това искане за неконституционно и протестират. Правителството обаче
продължава предначертаната линия.
Военното положение е въведено със закон, утвърден с Указ № 4
от 1 авг. 19148. Малко преди това с Указ № 5 от 29 юли 1914 г. е забранен износът на зърнени храни, брашно, картофи, горива, кожи, ботуши,
цървули, чанти и други стратегически продукти9. Тези мерки, направени в хода на войната, определено имат не само стратегическа, но и
социална значимост, но позицията ги оценява неправилно като подготовка за незабавна война10.
Бушуващите в Европа военни действия нарушават нормалните
икономически връзки, поради което на 28 януари 1915 г. правителството внася в Народното събрание Закон за обществената предвидливост,
който минава на първо четене още на следващия ден и се приема на
същата сесия11. Въпреки това напрежението сред депутатите се запазва. На 4 март 1915 г. широките социалисти отправят интерпелация към
премиера по въпроса какво прави правителството за поевтиняването на

Марков, Г. Голямата война и българският ключ за европейския погреб (1914 –
1916). София, 1995, 100–101 и цит. лит. (Markov, G. Golyamata voyna i bulgarskiyat
klyuch za evropeyskiya pogreb (1914 – 1916). Sofia, 1995, 100–101).
7
Пряпорец, бр. 169 от 26 юли 1914; България, бр. 252 от 2 авг. 1914.
8
Държавен вестник, бр. 172 от 1 авг. 1914.
9
Държавен вестник, бр. 170 от 30 юли 1914, бр. 176 от 7 авг. 1914.
10
Стенографски дневници на Седемнадесетото обикновено народно събрание. Първа извънредна сесия, с. 3320 сл.; Пряпорец, бр. 170 от 28 юли 1914, бр. 191 от
23 авг. 1914. На тази основа някои автори в недалечното минало правят неправилния
извод, че правителството въвежда военно положение, за да задуши всяка съпротива.
Вж. Влахов, Т. Отношенията между България и Централните сили по време на войните 1912 – 1918 г. София, 1957, с. 171. (Vlahov, T. Otnosheniyata mezhdu Bulgaria i
Tshentralnite sili po vreme na voynite 1912 – 1918 g. Sofia, 1957, s. 171).
11
Стенографски дневници на Седемнадесетото обикновено народно събрание. Първа редовна сесия. Сoфия, 1915, с. 2085 сл., 2131 сл.
6
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цената на хляба12. Под натиска на народните представители от левицата, кабинетът внася на 12 март законопроект за създаване на спомагателен фонд в случай на мобилизация и война. Гласуван е и кредит от 22.5
милиона лева за построяване на железопътни линии, една от които е
стратегическият участък Радомир – Дупница – Горна Джумая13. Обявен
е и търг за построяване на железопътни линии Плевен – Ловеч и Габрово – Севлиево, но войната прекъсва проектите14.
Малко преди включването на България във войната е приет Закон за
подпомагане на войнишките семейства. Той предвижда държавно подпомагане в размер 25 стотинки (по конвертируемостта на българския златен
лев, Б. Г.) на всеки член от семейството на ден, но при максимална възможна сума един лев за всички дневно. Законът влиза в сила от деня на обявяване на войната. За изпълнението му правителството иска от депутатите
на първата редовна сесия на народното събрание през декември 1915 г. да
гласуват свръхсметен кредит от 30 милиона лева. Сумата е малка, защото
все още се вярва, че войната ще продължи само няколко месеца. Народните представители тесни социалисти предлагат посочената сума да бъде
увеличена на 100 милиона. Те са подкрепени от земеделците и радикалите15, но бюджетът няма възможност да издържи подобно натоварване. За
да се организира даването на помощите, се определя „централен комитет”
от осем души. Управляващите се съгласяват всеки от членовете му да е
депутат – представител на всяка от парламентарните групи в Народното
събрание. Образувани са и местни комитети във всички околии. В състава
им влизат съдията, кметът, бирникът, свещеникът и трима учители или
граждани, избрани от свикано за целта събрание16.
Законът първоначално дава добри резултати, защото инфлацията
до пролетта на 1916 г. не е голяма. През април с. г. се налага сумата да
бъде увеличена на 40 стотинки на човек17.
Стенографски дневници на Седемнадесетото обикновено народно събрание. Първа редовна сесия, с. 2476. Отделен въпрос за мерките за преодоляване на безработицата и намаляване на цената на хляба от името на тесните социалисти задава и
В. Коларов. Пак там, 2665.
13
Стенографски дневници на Седемнадесетото обикновено народно събрание. Първа редовна сесия, с. 2944 сл., 2997 сл., 3047 сл.
14
Народни права, бр. 268 от 10 ноем. 1929, с. 8.
15
История на България. БАН. Т. 8. София, 1999, с. 270. (Istoria na Bulgaria.
BAN. T. 8. Sofia, 1999, s. 270).
16
А–БАН, сб. 4, оп. 1, а. е. 106, ч. ІІ, л. 392.
17
История на България, с. 272. (Istoria na Bulgaria, s. 272). Авторът на тази статия Н. Ников допуска грешка, отнасяйки създаването на самия закон към април 1916 г.
12
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Избухналите вследствие на войната епидемии създават сериозни
тревоги на Вътрешното министерство, в рамките на което по това време се намира Дирекция „Народно здраве”. За локализирането на заразите министър-председателят най-напред внася, на 23 февруари 1915 г.,
законопроект за свръхсметен кредит от 200 000 лева за построяването
на временни дъсчени бараки за настаняване на болните, а три дни покъсно в Народното събрание постъпват два големи законопроекта – 1)
за народното здраве, и 2) за хигиената и безопасността на труда18.
Една от успешно реализираните идеи на либералите е задържането на квалифицираните медицински кадри на държавна служба. Обстоятелството, че по-голямата част от политическата им дейност преминава в опозиция, сред обикновени хора, ги запознава отблизо с техните нужди. Още в средата на 90-те години Либералната партия ратува
за изграждане на подвижни аптеки по селата и за пътуващи държавни
лекари, но с идването си на власт през 1899 г. не успява да реализира
идеите си поради тежката финансова криза19. Положението през 1913 г.
не е много по-различно, но към края на 1914 г. икономиката се стабилизира донякъде. В тази обстановка депутатът д-р Хр. Георгиев – зет
на В. Радославов, внася на Първата редовна парламентарна сесия предложение да се признае правото на пенсия на служещите в санитарните
отдели при общините и окръзите квалифицирани санитарни работници
(лекари и фелдшери). Това става факт в средата на март 1915 г. чрез
извършване на промяна в чл. 29 от Закона за народното здраве, където
се прибавя нова алинея20.
Законът за хигиената и безопасността на труда е свързан с предходния. Той първоначално е дело на стамболовистите21, но през Първата световна война е сериозно разширен. В случая с него се гарантират
условията за работа във фабриките, хигиената на работните помещения, времетраенето на работния ден, както и взетите предпазни мерки
Стенографски дневници на Седемнадесетото обикновено народно събрание. Първа редовна сесия, с. 2477, 2527 сл. Вж. и А–БАН, сб. 4, оп. 1, а. е. 106, л. 17.
19
Георгиев, Б. Либералната (радославистка) партия. На власт и в опозиция
(1899 – 1908). София. 2007, 63–64. (Georgiev, B. Liberalnata (radoslavistka) partiya. Na
vlast i v opozicia (1899 – 1908). Sofia, 2007, 63–64).
20
Стенографски дневници на Седемнадесетото обикновено народно събрание. Първа редовна сесия. София, 1916, с. 2267 сл. Вж. и А–БАН, сб. 4, оп. 1, а. е. 106,
ч. ІІ, л. 400–401.
21
Попов, Ж. Народнолибералната (стамболовистка) партия в България
1903 – 1920. София, 1986, с. 108 сл. (Popov, Zh. Narodnoliberalnata (stambolovistka)
partiya v Bulgaria 1903 – 1920. Sofia, 1986, s. 108 sl.).
18
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срещу трудови злополуки. В условията на всеобщата мобилизация това
е особено важна социална придобивка, защото липсата на средства,
подходящи машини и материали, както и на квалифицирана работна
ръка много често принуждава работодателите да правят компромиси с
някои разходи.
Законът за народните хигиенически съвети излиза от Министерството на вътрешните работи и народното здраве. Според съвременниците той е една „чисто българска идея” за времена на война. Съгласно гласуваните текстова, „от останалата налична интелигентна сила в
тила” трябва във всички населени места да се образуват хигиенни съвети и комисии, които да се грижат за провеждането на санитарни мерки
за борба с епидемиите. Тяхната дейност е грижата за обществената и
личната хигиена чрез ежедневна проверка на улици, обществени места и дори частни къщи. Целта е да се предотврати появата на заразни
болести.
Както в повечето подобни случаи, за изпълнението на закона се
грижи централен комитет, наречен Народен хигиенически съвет. В съответствие с въведената от правителството практика той е съставен от
всички парламентарни групи в Народното събрание. Конкретно в този
случай по инициатива на вътрешния министър, е подкрепен от директора на Дирекция „Народно здраве” и други представители на Вътрешното министерство, от представители на Министерството на войната,
Министерството на просветата, Св. синод, Върховния медицински съвет и Българския червен кръст. Самите хигиенни съвети се сформират
по места в страната и в близко време надхвърлят числото 2500. Тази
глобална организация, в която влизат депутати, кметове, съдии, учители, свещеници, чиновници и граждани, наброява около 50000 души,
които работят без заплащане, но за дейността им е отпусната сумата от
3 милиона лева. Направеното спомага много за спиране на холерата и
ограничаване на епидемията от петнист тиф в годините на войната. Населените места се почистват от специални дезинфекционни команди,
за дейността на които са закупени 500 дезинфекционни машини, които
обеззаразяват села и градове. Осигурена е и сериозна здравна просвета, която се извършва с беседи и се подпомага със специално издадени
брошури22.
Въпреки че инициативата за създадената институция идва от найвисока инстанция, тя има народен характер, който я свързва с управле22

А–БАН, сб. 4, оп. 1, а. е. 106, ч. ІІ, л. 393.
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нието, законодателното тяло и санитарната управа, и затова е много
успешна. В известен смисъл е преодоляно и партизанството, основна
причина за което е липсата на заплащане за положения труд. Определено може да се каже, че направеното е изключително полезно за страната и буквално спасява някои региони от обезлюдяване.
Успоредно със законите и наредбите за опазването на здравето на
хората правителството полага грижи в областта на просветното дело
и културата. Министърът на народната просвета Петър Пешев още в
края на 1915 г. внася в Народното събрание Закон за откриване и поддържане на народни училища в новоприсъединените към царството и
в окупираните от българските войски земи. Същият е гласуван на 31
декември 1915 г. и дава възможност да се открият множество начални
училища в Македония23.
Въпреки тежките военновременни проблеми, през 1915 – 1916 г.
кабинетът предприема и някои действия за подобряване на инфраструктурата на отделните селища. Министър-председателят напр. съдейства
да бъдат внесени от Германия чугунени водопроводни тръби за подмяна на водопровода в родния му град Ловеч. Същите са прокарани под
Осъм и по този начин градът получава добра питейна вода от Башбунар
(хълм южно от Ловеч, превърнат по-късно в парк, Б. Г.). Изградени са
пет отделни водоизточника, които дълго време носят името Радославови чешми. В знак на благодарност една от централните ловешки улици
е наречена Булевард Радославов. Земеделското правителство я преименува, но ловчанлии дълго време продължават да я наричат с името на
своя изявен съгражданин24.
Предприетите действия в социалната сфера изискват влагането
на сериозни финансови средства, с каквито българската държава не
разполага. Затова усилията на Финансовото министерство са насочени
към реализирането на договореностите с „Дисконто Гезелшафт”. Освен контракта за 500-милионния заем, сключен през лятото на 1914 г.,
българската държава има още един договор с „Дисконто” – за 120-милионен аванс с падеж 1 август 1915 г. Пречка за реализирането му е обстоятелството, че в договора има условие банковият синдикат да може
Пешев, П. Историческите събития и деятели от навечерието на Освобож
дението ни до днес. С бележки за живота ми. Чуто, видяно, преживяно. София,
1929 (Фототипно издание, София, 1993), с. 549. (Peshev, P. Istoricheskite subitiya i
deyateli ot navecherieto na Osvobozhdenieto ni do dnes. S belezhki za zhivota mi. Chuto,
vidyano, prezhivyano. Sofia, 1929. (Fototipno izdanie, Sofia. 1993), s. 549).
24
Народни права, бр. 268 от 10 ноем. 1929, с. 8.
23
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да го откаже при избухване на война. В София се надяват германските управляващи да окажат натиск за изпълнението, за да привлекат на
своя страна България. Лятото на 1915 г. е много подходящо за това, но
германските финансови възможности са ограничени от войната. Затова
на 31 юли с. г. един нов германо-австро-унгарски банков консорциум,
свързан частично с големия български заем, сключва в Берлин нов договор с България за 250 милиона франка. Той е формален, защото по
този начин „Дисконто Гезелшафт” отлага изпълнението на предвидения 250-милионен левов транш. За сметка на това синдикатът дава съгласие да отпусне задържания заради войната 120-милионен транш от
договорения през 1914 г. аванс. На практика българското правителство
издава един съкровищен бон за 250 милиона златни франка, който е
използван, за да може „Дисконто” да осребри българския 120-милионен аванс. По този начин Радославовото правителство сключва отложен във времето 250-милионен заем, за да получи реална вноска от
сключения през 1914 г. предходен заем. При това България получава
само 97.5 милиона германски марки, което е част от споменатата сума.
Проектираното строителство на пристанището Порто Лагос и железопътната линия към него също не започват. Подписаният на 31 юли от
финансовия министър Д. Тончев договор е толкова неизгоден, че правителството не го внася в Народното събрание за утвърждаване, вследствие на което атаките на опозицията, че това е неконституционен акт,
имат основание25. Направената финансова операция не е одобрена дори
от Фердинанд, който подозира Тончев в задкулисни финасови уговорки
с цел получаване на „богат рушвет”. Радославов, на когото царят казва
посочените думи, преглъща обидата и обяснява станалото с прекалената мнителност на Кобурга26, но „малкото недоразумение” е показател,
че предприетата стъпка е неизгодна. Единственото положително последствие от цялата операция е, че в страната постъпват някакви реални пари, което улеснява политиката на Радославовия кабинет в момент,
когато страната се готви за война.
Включването на България в Първата световна война, въпреки
дългия неутралитет, става малко прибързано, без ясна представа какво
ще се случи. Доказателство за това е най-малко обстоятелството, че при
Първанова, Р. Отношенията между България, Дисконтогезелшафт и
Междусъюзническата комисия (1919 – 1929). – Исторически преглед, 1999, 2, с. 25
сл. и цит. лит. (Purvanova, R. Otnosheniyata mezhdu Bulgariya, Diskontogezelshaft i
Mezhdusuyuznicheskata komisiya (1919 – 1929). – Istoricheski pregled, 1999, 2, s. 25 sl.).
26
НБКМ–БИА, ф. 263, оп. 1, а. е. 13, л. 41–42.
25
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договарянето на финансовите условия по съюзния договор Д. Тончев
иска 100 милиона аванс и финансова ангажираност от страна на Германия само за три месеца – до „края на войната”. Естествено, българският
финансов министър има предвид края на стълкновението със Сърбия27,
но в този момент никой не предполага, че военната епопея ще продължи цели три години и ще изтощи докрай физическите, материалните
и моралните ресурси на България. Пропуск на правителството е и обстоятелството, че не договаря с Берлин каква ще бъде следващата германска финансова подкрепа, ако войната продължи повече от четири
месеца. Не са предвидени и оперативни резерви в случай на отварянето на втори фронт или разширяването на първия. Всички тези грешки,
посочени от началник-щаба ген. Кл. Бояджиев при запознаването му
с военната конвенция на 25 август 1915 г.28, се дължат на прекалената
„секретност” при сключването на договорите29.
Една от „гордостите” на правителството в социалната сфера са
внесените от Ж. Бакалов четири трудови закона, три от които лежат
в основата на модерното трудово законодателство. Това са Закон за
женския и детския труд, Закон за хигиената и безопасността на труда,
Закон за общественото осигуряване на труда и Закон за изплащане на
работна заплата през време на война. Последният е приет още през април 1916 г. В недалечното минало той е оценен слабо, като се набляга
на факта, че социалните придобивки са минимални и приети „под натиска” на тесните социалисти30. В действителност, направеното е огромна
крачка напред в социалната сфера. Въпреки тежката икономическа и
финансова обстановка, правителството се съгласява да гарантира половината от заплатата на всеки работник, отишъл на фронта, платима от
работодателя, включително държавата31. Като се има предвид, че през
1916 г. 92% от предприятията са милитаризирани, следва да посочим,
че с този закон държавата поема едно изключително тежко финансово
бреме в полза на обикновените хора.
Марков, Г. Голямата война и българският ключ, с. 170. (Markov, G.
Golyamata voyna i bulgarskiyat klyuch, s. 170).
28
Пак там, с. 176.
29
В спомените си зетят на Радославов твърди, че дори той, който е депутат от
мнозинството, не знае точната дата за обявяването на мобилизацията. А–БАН, сб. 4,
оп. 1, а. е. 106, ч. ІІ, л. 286.
30
Златанчев, Й. Борбата за трудово законодателство в България 1878 – 1944.
София, 1961, с. 140. (Zlatanchev, Y. Borbata za trudovo zakonodatelstvo v Bulgaria
1878 – 1944. Sofia, 1961, s. 140).
31
А–БАН, сб. 4, оп. 1, а. е. 106, ч. ІІ, л. 391.
27
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Законът за женския и детския труд е създаден още при управлението на Второто стамболовистко правителство. Тогава либералите
имат почти индиферентно отношение към него, защото партията им е в
опозиция, а наемните работници в нея не са много32. В годините на войната ситуацията е по-различна. На практика Народното събрание гласува нов закон със същото име, но реално извършва актуализация. Тя
се налага от коренно променената обстановка, вследствие на масовото
включване на жените и младежите в трудовия процес поради липса на
работна ръка. Определят се отново продължителността на работното
време за посочените категории работници и служители, забранените
професии, контролът върху изпълнението на постановленията и пр.
Законът за общественото осигуряване на труда е много голям по
своя обем. Една от важните му социални придобивки е, че задължава
работодателите да осигурят безплатна квалифицирана медицинска помощ в големите предприятия. При крещящата липса на медицински
персонал по онова време, това е от изключително голямо значение за
обикновените работници, които често не могат да си позволят елементарни необходимости, камо ли дипломиран лекар. Законът предвижда
и подпомагане при болест, майчинство, злополука и безработица. Така
се избягват по-големи социални сътресения33.
Опитите на управляващите да намалят социалното напрежение в
годините на Първата световна война са сериозни, но невинаги успешни.
Основна причина за това е спадът на икономиката вследствие на войната, както и огромното пренапрягане на националните сили за обединение на всички българи в една държава. Един от сериозните, нерешени до края на войната проблеми е този с доставките на стоки от първа
необходимост за армията и населението. Версията на Хр. Георгиев, че
за разлика от Балканските войни участието на България в Първата световна е добре подготвено материално34, не се потвърждава в останалите
документи и следва да се разглежда като закъснял опит за реабилитация
на близкия му роднина. Разбира се, не можем да твърдим, че правителството не взема каквито и да било мерки по прехраната. Още преди
влизането на България във войната е ограничен износът, а през януари
1915 г. Народното събрание гласува Закон за обществена предвидлиГеоргиев, Б. Либералната (радославистка) партия. На власт и в опозиция,
с. 221. (Georgiev, B. Liberalnata (radoslavistka) partiya. Na vlast i v opozicia, s. 221).
33
А–БАН, сб. 4, оп. 1, а. е. 106, ч. ІІ, л. 392. Вж. и Социалната политика на
България 1915 – 1918. София, 1941.
34
А–БАН, сб. 4, оп. 1, а. е. 106, ч. ІІ, л. 291.
32
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вост, съгласно който Министерският съвет определя 14-членен комитет,
който да регулира производството и потреблението35. Проблемът има
по-различен характер. Той се състои не толкова в отсъствието на добре
изработени закони и наредби в социалната сфера, колкото в липсата на
ресурси за изпълнението им и (само в някои моменти) занижен контрол
върху тяхното изпълнение. Към това следва да прибавим перманентните конфликти между кабинета и главното командване на армията.
През ноември 1915 г., малко след началото на военните действия,
в Министерския съвет избухва сериозен скандал по въпроса с определянето на цените на текстилните изделия за войската, който едва не
завършва с падане на правителството от власт. Проблемът е най-вече
социален, защото е свързан с доставка на стоки за обличането на войниците. Още през октомври министърът на обществените сгради, пътищата и благоустройството Д. Петков настоява текстилните фабрики
да се поставят под държавен контрол, за да произвеждат стоки главно
за нуждите на войската, а военният министър ген. К. Найденов внася
доклад за определяне цените на текстилните платове. Въпросът не е
решен в продължение на цял месец и на 13 ноември избухва скандал
между В. Радославов и Д. Петков, който завършва с оставката на последния. Кризата завършва с извинение от страна на Радославов и обещание да се вземат мерки36. Случаят е показателен за трудностите, които правителството има перманентно в стопанската и социалната област.
Въпреки масовото милитаризиране на предприятия положението не се
подобрява съществено. Продоволствието продължава да бъде проблем,
което се признава дори от твърдите привърженици на правителството.
Въпреки някои по-късни мнения, че министри от правителството подкрепят спекулата, следва да посочим, че това слабо отговаря на
истината. Според главнокомандващия ген. Н. Жеков снабдяването на
армията от правителството с храна, облекло и обувки първоначално е
според нуждите, но продължителността на войната променя нещата37.
Държавен вестник, бр. 54 от 4 март 1915.
Кишкилова, П. Кризисни моменти в управлението на Радославовия кабинет
и падането му от власт през 1918 година. – Исторически преглед, 1993, 2, 41–42 и цит.
лит. (Kishkilova, P. Krizisni momenti v upravlenieto na Radoslavoviya cabinet i padaneto
mu ot vlast prez 1918 godina. – Istoricheski pregled, 1993, 2, 41–42).
37
Жеков, Н. Българското воинство: 1878 – 1928 г. Военно-политически поглед
върху развитието и бойните дела на нашите въоръжени сили от Освобождението
до сега и тяхното бъдеще. София, 1928, 437–439. (Zhekov, N. Bulgarskoto voynstvo:
1878 – 1928 g. Voenno-politicheski pogled vurhu razvitieto i boynite dela na nashite
vuoruzheni sili ot Osvobozhdenieto do sega i tyahnoto budeshte. Sofia, 1928, 437–439).
35
36
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В личния дневник министър-председателят записва на 8 май 1916 г.,
че не одобрява намаляването на дажбите на войниците при условие, че
все още има наличие на храни38. В търсене на изход, на 9 май с. г. премиерът се обръща към царя с писмо до неговия секретар Добрович, в
което ясно описва влошеното положение на войниците на Македонския
фронт и му изпраща писмо от фронта, както и „мизерен образец” от
долнокачествен войнишки хляб. Радославов, който всеки ден получава
писма от свои привърженици в армията и страната39, остро обвинява
за случилото се главното командване и моли монарха за съдействие40.
Както в повечето подобни случаи, не го получава. Преследвайки свои
цели, Кобургът точно по това време дава съгласието си Гр. Василев да
замине за Берлин и Виена, за да сондира мнение за заменянето на д-р В.
Радославов с Ал. Малинов41. Затова премиерът се подготвя грижливо за
предстоящия сблъсък.
На 28 юни се открива Втората извънредна сесия на Седемнадесетото народно събрание, която трябва да гласува бюджета. Поощрени от двореца, демократите замислят свалянето на правителството от
власт чрез поставяне на наболелия проблем за влошеното състояние на
продоволствието в страната и на фронта. Надеждата им е да привлекат групата на Н. Генадиев (вече подсъдим по Деклозиеровата афера)
и някои привърженици на Д. Петков, които не одобряват Радославовата вътрешна политика. Това, което не знаят, е, че ръководителят на
правителството предвижда този ход. Възползвайки се от приключилото
следствие, той заплашва водачите на Народната партия, че ще подведе
под съдебна отговорност техни видни представители, по подобие на
Н. Генадиев. Заплахата подейства и депутатите народняци дават обещание да подкрепят бюджета. За да не загуби политически престиж, Т.
Теодоров се обявява в пленарната зала за провеждане на анкета, която

Радославов, д-р В. Дневни бележки, с. 184. (Radoslavov d-r V. Dnevni
belezhki, s. 184).
39
Вж. напр. НБКМ–БИА, ф. 263, оп. 1, а. е. 4, л. 136–138, 139, а. е. 15, л. 83–84;
ЦДА, ф. 313к, оп. 1, а. е. 1137, л. 10–11, 12–13, а. е. 1247, л. 1–2, 3–4, 5, 6–7, а. е. 1342,
л. 5–6, а. е. 1361, л. 1, оп. 4, а. е. 79, л. 1–2.
40
НБКМ–БИА, ф. 263, оп. 1, а. е. 13, л. 302-303. Приблизително по същото време министърът на просветата е свидетел на женски бунт в Самоков. Вж.
Пешев, П. Историческите събития и деятели, с. 534), който вероятно е обсъждан в
Министерския съвет
41
Радославов, д-р В. Дневни бележки, 184–185, 190. (Radoslavov, d-r V. Dnevni
belezhki, 184–185, 190).
38
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да провери сигналите за корупция42, но едновременно с това предлага
да бъдат гласувани 3/12 от искания от правителството бюджет. Това е
напълно достатъчно за преминаването на бурята и спасяването на кабинета. Така, благодарение на прикриването на незаконните действия
на народняците от лидера на либералите опитът на опозицията да свали
правителството не успява43. От своя страна д-р В. Радославов удържа
на обещанието си и прикрива народняшкото участие в противодържавния акт от лятото на 1915 г.44
Безспорно, предприетият от лидера на либералите ход е породен
от огромното му желание да остане на власт. Вън от това не можем да
не отчетем известна доза държавническо мислене. В личния си дневник, който не е предназначен за широко ползване, опитният политик
правилно отбелязва, че ако на власт дойде нов кабинет, той няма да
може да работи с настоящото Народно събрание, което в условията на
бушуващата война ще бъде фатално на страната45.
Извънредната сесия на Седемнадесетото народно събрание продължава от 28 юни до 18 август 1916 г. За да свали от себе си тежката
отговорност за прехраната, кабинетът решава да я повери на представители на парламентарно представените политически партии. Целта е
по този начин да се спрат всички слухове за фаворизация на правителствени хора, както и критиките за германско безконтролно изнасяне на
български хранителни запаси. През август 1916 г. е приет специален
Закон за стопански грижи и обществена предвидливост, който отменя предходния такъв46. Новият централен комитет получава правото да
В близко бъдеще един от секретарите на ДСГОП – либералът Ив. Златев е
обвинен за фалшифициране на подпис и осъден на 15 години затвор. (А–БАН, сб. 4,
оп. 1, а. е. 106, ч. ІІ, л. 420). Това е доказателство, че властта се опитва да се бори с
корупцията, което е част от социалната политика.
43
Изводът, че правителството остава, защото опозицията е разединена.
(Гюмишева, Д. Демократическата партия и българското участие в Първата световна война (октомври 1915 – декември 1916 г.). – Военноисторически сборник, 1990,
3, 66–67. (Gyumisheva, D. Demokraticheskata partiya i bulgarskoto uchastie v Purvata
svetovna voyna (oktomvri 1915 – dekemvri 1916 g.). – Voennoistoricheski sbornik, 1990,
3, 66–67) в случая не е точен.
44
История на България, 272–273. (Istoria na Bulgaria, 272–273) и цит. лит.
Присъдата на Софийския военнополеви съд е издадена на 21 октомври 1916 г. Между
осъдените са д-р Н. Генадиев и старият народнолиберал Й. Йонов, който напразно
моли военния министър да издейства повторно гледане на делото срещу него. ЦДА,
ф. 313к, оп. 4, а. е. 130, л. 1–5.
45
НБКМ–БИА, ф. 263, оп. 1, а. е. 13, л. 224.
46
Държавен вестник, бр. 180 от 25 авг. 1916.
42
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разрешава вноса и износа на продукти от първа необходимост, както и
да уговаря с германските власти отпускането на определени количества
хранителни продукти. Начело на заменилата го през пролетта на 1917 г.
Дирекция на СГОП застава наскоро произведеният в чин генерал Ал.
Протогеров47, подпомогнат от щаб видни политици, включително от
опозицията, между които демократът крупен индустриалец Ст. Стефанов, народнякът банкер Ат. Буров, демократът проф. Г. Данаилов,
широкият социалист К. Бозвелиев, земеделският водач Д. Драгиев и
д-р Й. Нейов от Либералната партия – всички народни представители.
Веднага са предприети поредица социални мероприятия. Забранен е
износът. Въведена е купонна система и са направени реквизиции на
„излишните” храни по селата. Народното събрание гласува пакет социални закони, които определено подпомагат трудещите се, но не могат
да решат генерално проблемите им, както се надява правителството.
Съгласно показанията на проф. Данаилов като свидетел пред Третия държавен съд, министър-председателят го вика и му нарежда да не
дава ход на искания за храни от германска страна, ако те не са съобразени с установени наредби и сключени конвенции. Според някои мемоаристи чрез направеното В. Радославов цели „целият народ да бъде
впрегнат” в грижата за изхранването в тила и на фронта, но дори те
признават, че хората в ДСГОП „правят големи опустошения” и „пакости” на българския народ. Протогеров се оказва неподготвен за заетия
пост, а някои действия на дирекцията обтягат силно отношенията със
съюзниците. Близки до водача на либералите личности оценяват като
„голяма грешка” обстоятелството, че ДСГОП се поверява на политически противници, защото отговорността върху Министерския съвет
остава, а той не е в състояние да оказва ефективен контрол48.
В началото на септември 1917 г. председателят на ДСГОП подава
оставка. Причината е сериозна. На 7 септември е „проведено” мнимо
заседание на Министерския съвет. на което е дадено разрешение задържаните през юни с. г. 10 вагона захар на крупния търговец Хр. Гендович
да бъдат освободени за износ в Турция. В протокола фигурират имената
на Ж. Бакалов, П. Пешев и Д. Петков, които дори не знаят за това. Извършено е сериозно криминално престъпление. Радославов полага огромни
Той сърдечно благодари за оказаната му чест, въпреки че по-нататък провежда независима от правителството политика, което, според Д. Тончев, води до пагубни последствия. А–БАН, сб. 4, оп. 1, а. е. 106, ч. ІІ, л. 307, 367. За създаването на
Дирекцията вж. Държавен вестник, бр. 5 от 6 апр. 1917.
48
А–БАН, сб. 4, оп. 1, а. е. 106, ч. ІІ, л. 365–366, 475–477.
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усилия да потуши скандала, който се разраства. На 15 октомври е открита
Третата извънредна сесия на Седемнадесетото народно събрание. Вместо предвидения дневен ред, опозиционните представители настояват да
се разисква въпросът за прехраната и да се гласува вот на недоверие на
правителството. След дебати, продължили повече от 10 дни, кабинетът
се спасява със 120 срещу 110 гласа49, но положението на кабинета вече е
критично. Обстоятелството, че в богатата на зърнени храни страна няма
хляб, се приписва почти изцяло на германците, въпреки че се знае, че
износът на зърно за Германия е по-слаб в сравнение с предвоенния50.
Четвъртата редовна сесия на Народното събрание буквално се „залепя” за извънредната (едната свършва на 27 октомври, а другата почва на 28, Б. Г.), което е прецедент в българския парламентарен живот51.
Сега премиерът се принуждава да извърши някои противоречащи на
правилника на събранието действия, за да се задържи на власт. Те са
свързани с гласуването на бюджета. До този момент общото предложение на правителството и тези на отделните министерства минават през
комисии и след това се гласуват от народните представители член по
член. Тази практика дава пълна прозрачност на разходите и възможност
депутатите да дискутират всеки отделен казус. Исканията за разширяване на социалните придобивки често създават сериозни проблеми на управляващите. В конкретния момент главата на правителството не може
да си го позволи, защото недоволството срещу вътрешната, стопанската
и социалната политика взема застрашителни размери. По тази причина министър-председателят решава да предложи на народните представители на 1 януари 1918 г. да гласуват бюджетите на трите основни
министерства (на войната, Външното и Вътрешното) без разбиване на
отделните разходи. Това предизвиква буря от възмущение от страна на
цялата опозиция. Избухват няколко персонални скандала, но въпреки
това бюджетът минава и положението на правителството се закрепва52.
Стенографски дневници на Седемнадесетото обикновено народно събрание. Трета извънредна сесия. София, 1917, с. 7 сл.
50
Мах, Р. Балкански работи. София, 2002, с. 655. (Makh, R. Balkanski raboti.
Sofia, 2002, s. 655). Подобна теза защитава и Хр. Георгиев. (А–БАН, сб. 4, оп. 1, а. е.
106, ч. ІІ, л. 367).
51
За работата на предходните събрания вж. Георгиев, Б. Парламентарната
опозиция и вътрешната политика на българските правителства (1887 – 1908).
Шумен, 2014. (Georgiev, B. Parlamentarnata opozitshiya i vutreshnata politika na
bulgarskite pravitelstva (1887 – 1908). Shumen, 2014).
52
Стенографски дневници на Седемнадесетото обикновено народно събрание. Четвърта редовна сесия. София, 1918, с. 655 и сл. Версията, че „парламентар49
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Интересно, но напълно непотвърдено мнение за разпределението
на продоволствията за войската изказва зетят на В. Радославов – д-р Хр.
Георгиев. Той признава, че към края на войната „българският войник е
бос, окъсан и лошо нахранен”, но според него това не се дължи на липса
на материали и продоволствия, а е резултат от „саботаж” на известни военни кръгове, притиснати от опозиционните партии. Мемоаристът защитава мнението си с непотвърдения аргумент, че при отстъпленията през
1918 г. в Гърция остават складове, пълни с храни, припаси и облекло,
което трябва да бъде изгорено, за да не попадне в ръцете на неприятеля.
Той подкрепя казаното с цитат от спомените на фелдмаршал Хинденбург, където за тези складове се сочи, че са пълни с припаси, „достатъчни
за водене на цяла една война”, и при това положение не би могло да се
подозира, че българската армия търпи толкова лишения53. Трудно може
да се твърди, че казаното повече от 40 години след събитията е вярно, но
ако приемем, че част от посочените складове съществуват, следва да отчетем, че към края на войната политическото разделение на българското
общество е много голямо, вина за което носи и правителството.
Едно от постиженията на Радославовото правителство в социалната сфера през Първата световна война е създаването на Медицинския
факултет към Софийския университет. Военните действия рязко увеличават нуждата от медицински кадри. Обучението на лекарите в чужбина освен че струва скъпо, е почти невъзможно за осъществяване в годините на войната. Така се ражда идеята за създаване на собствено висше
медицинско образование. Тя е дадена от Върховния медицински съвет
и Главна дирекция на народното здраве. От своя страна Министерството на народната просвета създава комисия, която да проучи въпроса54.
ният стабилитет на кабинета е силно разклатен” (Кишкилова, П. Кризисни моменти
в управлението на Радославовия кабинет, с. 50. (Kishkilova, P. Krizisni momenti v
upravlenieto na Radoslavoviya cabinet, s. 50) не е точна, защото той е такъв от средата
на 1916 г.
53
А–БАН, сб. 4, оп. 1, а. е. 106, ч. ІІ, л. 368. Вж. и л. 452. Тук мемоаристът си
противоречи, защото успоредно изказва мисълта, че „лошото положение се дължи на
германците, които изнасят нашите хранителни запаси”.
54
В нея влизат ректорът на Софийския университет проф. Георгов, професорите Шишков, Райнов, Колушки, Д. Киров, Н. Фаденхехт, В. Моллов, Петков и
Караогланов, председателят на Върховния медицински съвет д-р Г. Золотович, заедно
с лекарите А. Петров и Хр. Тантилов, началникът на Военносанитарната служба д-р
Бацаров, директорът на Главна дирекция „Народно здраве” д-р М. Русев, и лекарите
от Народното събрание Ив. Момчилов (народнолиберал), Л. Дагоров и Хр. Георгиев
(либерали), Хр. Стойчев, д-р Янулов (широк социалист), Й. Йорданов (тесен социалист) и И. Кирков (земеделец). (А–БАН, сб. 4, оп. 1, а. е. 106, ч. ІІ, л. 388).
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На 22 октомври 1917 г. министърът на просветата внася в Народното събрание разработения от комисията законопроект. На 10 ноември
същият е представен за разглеждане. Представители от почти всички
партии го одобряват. За приемането му пледират не само управляващите, но и депутатите от БЗНС, Народната партия, радикалите, широките
и тесните социалисти55. Против са само демократите в лицето на бившия министър на просветата Вл. Моллов. Според някои съвременници
истинската причина за опозицията на Демократическата партия е обстоятелството, че нейните представители не искат либерала д-р Русев и
неговата партия да имат в своя актив откриването на първия медицински факултет. По това време лекарите се делят на две групи: първа, начело с д-р Ораховац (виден демократ), и втора, начело с д-р М. Русев56.
Борбата между тях е в буквалния смисъл партизанска57, но каузата е
благородна, благодарение на което на 10 ноември проектът е гласуван58.
Малко след това възниква нов проблем. Съгласно Закона за народното
просвещение Медицинският факултет трябва да се открие на 1 януари 1918 г., а лекциите през летния семестър да започнат най-късно на
1 март. Това не може да се осъществи, защото не са осигурени десет
действащи професори, които да формират факултетен съвет. Казусът е
сериозен и за да го реши, на 28 януари 1918 г. д-р Хр. Георгиев внася
предложение в Народното събрание да се приеме Закон за изменение на
Закона за народното просвещение (специално неговия чл. 292), за да се
открие Медицинският факултет. Той предлага законосъобразната пречка да бъде избегната, като се узакони създаденият от Министерството
на образованието комитет и той да започне да действа като факултетен
съвет, а председателят на комитета да стане декан. Така не само става
възможно факултетът да се открие една година по-рано, но и се избират необходимите десет професори от българска народност. Съгласно
правилника на Народното събрание предложението му е подкрепено
Изказват се П. Пешев, Ив. Момчилов, Ст. Омарчевски, Ст. С. Бобчев, проф.
Фаденхехт и други депутати. Пешев, П. Историческите събития и деятели, 550–
551. (Peshev, P. Istoricheskite subitiya i deyateli, 550–551).
56
Либерал, директор на Дирекция „Народно здраве” при шестима поредни министри на вътрешните работи от 1903 до 1918 г. За цялата си кариера Русев оценява
най-високо създаването на Медицинския факултет. Народни права. Траурен брой 267
от 3 ноем. 1929, с. 10.
57
А–БАН, сб. 4, оп. 1, а. е. 106, ч. ІІ, л. 389. Демократите се връщат на „някои
грешки” при откриването на факултета и през 1918 г., когато са на власт. Пряпорец,
бр. 214 от 21 септ. 1918.
58
Държавен вестник, бр. 140 от 29 ноември 1917.
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с подписите на депутати от управляващите и опозиционните партии,
между които изпъкват имената на Ст. Костурков, Ст. Омарчевски, Г.
Кирков, д-р Н. Сакаров, д-р Б. Вазов, проф. Й. Фаденхехт и др. Предложението се разисква на 29 януари. Против се изказва само Гр. Василев
и то е прието с гласовете на всички партии, без Демократическата. На
8 февруари законът става факт. Въпреки това демократите продължават
борбата чрез академичния съвет на университета, който с писмо от 18
март се противопоставя на изпълнението на закона под предлог, че е
нарушена академичната свобода. Следва нова преписка, но в крайна
сметка академичният съвет отстъпва и изпълнява закона. На 10 април
1918 г. факултетът е открит и първата лекция е прочетена59. Малко покъсно са избрани и първите български професори по медицина60.
***
Безспорно, икономическото положение на България през Първата
световна война е тежко най-вече заради продължителността на конфликта, недостига на работна ръка в българското село, военните несгоди и
пр. В този случай социалната политика, провеждана чрез законодателството и осъществявана от правителството има важно значение, защото играе ролята на буфер по отношение на общественото недоволство.
Повечето от гласуваните закони са изработени прецизно, но невинаги
са изпълнявани стриктно. Определена вина за последното има кабинетът, който не успява да се справи с всички възникнали проблеми, но
е неправилно да хвърляме вината за всички неуредени въпроси върху
министрите. Повечето от тях се стремят да изпълнят волята на законодателя и да потушат социалните противоречия с навременни мерки.
Друг е въпросът, че продължителността и разширяването на военните
действия създава обективни условия за нарастване на социалното напрежение. Няма българско Народно събрание и правителство, което да
се стреми да влоши положението на собствения си народ, особено в
момент, когато се решава съдбата на нацията. В много отношения властите през 1914 – 1918 г. полагат големи грижи да осигурят прехраната,
здравето, облеклото, образованието и елементарните потребности на
населението и армията, което личи от провежданата от тях социална
политика – невинаги успешна, но последователна и донякъде съобразена с нуждите на обикновените хора.
59
60

А–БАН, сб. 4, оп. 1, а. е. 106, ч. ІІ, л. 390–391.
История на България, с. 418. (Istoria na Bulgaria, s. 418).
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НАЙ-СВОБОДНАТА АРМИЯ В СВЕТА
Ася Атанасова
THE MOST UNRESTRICTED ARMY IN THE WORLD
Asya Atanasova
Between the two revolutions of 1917, Russia is governed by a Provisional government, composed of liberals and moderate socialists. One of their ambitious tasks is to
democratize the Russian Army. Led my great desire and improvident policy, they managed
to turn millions of soldiers into the best soil for the Bolshevik propaganda and to get ready
for Lenin’s arrival.

Това са част от думите на Александър Керенски1, написани в края
на Заповед № 8, известна още като Декларация за правата на войниците. Тя е издадена на 9 май 1917 г. и е част от поредица заповеди и
наредби, целящи демократизацията на руската армия след Февруарската революция от 1917 г. Ето и цялото изречение Нека най-свободната
армия и флот в света докаже, че свободата е сила, а не слабост; нека
да изкове новата желязна дисциплина на дълга и да издигне бойната
мощ на страната2.
Нищо от това пожелание на военния министър не се сбъдва: дадената свобода на войниците се превръща в проклятие не само за тях,
но и за цялата страна; от военната дисциплина не остава нищо, напроАлександър Керенски се превръща в ключова фигура в периода между двете
революции от 1917 г. Изключително амбициозен, той се вживява в ролята на спасител
на Отечеството, но амбициите му не отговарят на политическите му възможности и
допуска множество грешки. До 1917 г. Ал. Керенски е член на Трудовата партия (неонародническа партия, близка в своята програма до Социалистите-революционери –
есери), след това става есер. Във Временното правителство е единственият ляв като
министър на правосъдието. В първото коалиционно правителство е военен министър.
На 24 юли застава начело на второто коалиционно правителство, а на 1 септември
обявява Русия за република. Есерът бързо губи подкрепата си и от ляво, и от дясно и
се превръща в една от многото причини за идването на болшевиките на власт.
2
Деникин, А. Очерки русской смуты. Т. 1. Минск, 2002, с. 241. (Denikin, A.
Ocherki russkoy smuty. T. 1. Minsk, 2002, s. 241).
1
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тив – тя се изражда в анархия; бойната мощ на руската армия остава
само далечен спомен.
В руската империя армията се утвърждава като основен стълб
на управлението. Този процес започва още с нейното изграждане при
Петър I. Няма успешен император, ако зад него не стои армията. Ако
има победоносни войни, абсолютната монархия е стабилна, ако има
поражение, следват мъчителни реформи – правило, познато добре на
руските монарси. Офицерите са най-привилегированото съсловие, ще
припомня, че сред тях се ражда и декабризмът като политическо движение. Но в началото на XX век Русия тръгва по пътя на революциите.
По време на Първата революция (1905 – 1907) абсолютната монархия
се разклаща така, както никога досега, но оцелява – армията застава зад
своя император, а той ѝ се отблагодарява, като запазва честта и привилегиите на офицерите. Февруарската революция от 1917 г. е различна,
за пет славни дни империята пада. Войниците отказват да стрелят по
народа и стават част от революционния поток, който ще помете всичко.
Войската беше шашната… Нямаше нито радост, нито тъга.
Тихо, съсредоточено мълчание3. По този начин войниците реагират, когато научават за абдикацията на Николай II. Последният Романов има
участта да преживее и трите революции, които му струват честта, короната и живота. В началото на 1917 г. неговият авторитет е сринат поради недалновидната му политика, жена му, която е смятана за проводник
на немските интереси в Русия, Распутин и куп други неща. Голямата
му грешка е, че по никакъв начин не се опитва да възстанови доверието в монархията, а напротив – с действията си още повече нажежава
обстановката. Затова не е чудно, че дори и консервативните кръгове
и главнокомандващите на армията искат неговата абдикация, те са за
запазването на монархията, но без Николай II.
Февруарската революция решава една част от проблема им, Николай II абдикира, но с него си отива и монархията като форма на управление. По време на империята войниците влизат в бой с викове За вярата, царя и Отечеството!, отричането от престола по време на война
освобождава войниците от клетва, губи се смисълът на войната4. Да,
това е другият проблем, че всичко това става по време на война. Освободена от клетва, останала без главнокомандващ, армията се превръща
във въоръжена маса.
Пак там, с. 54.
Галин, В. Тенденции. Война и революция. Москва, 2004, с. 93. (Galin, V.
Tendentshii. Voyna i revolyutshiya. Moskva, 2004, s. 93).
3
4
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Започва войната за армията, на чия страна ще застане тя, в кого
ще е властта. Центровете са два: Петроградският съвет и Временният
комитет към Държавната дума.
Петроградският съвет е орган на самоуправление на работниците,
възникнал по време на Първата руска революция. Тези революционни
органи отразяват засилващата се роля на пролетариата и на партията,
която защитава техните интереси Руската социалдемократическа работническа партия (РСДРП). Немалко историци виждат допирните точки между Парижката комуна от 1871 г. и Съветите в Русия от 1905 г.,
разглеждани като закономерни исторически явления. Първите Съвети
възникват в Урал (8 март в Алапаевск), а вече към октомври-ноември
и в останалите руски градове, включително и тези в Москва и Петербург, но в литературата се е наложило, че първият Съвет е този от Иваново-Вознесенск. Водещата политическа организация, която стои зад
Съветите и ги управлява, както през 1905 г., така и през 1917 г., е поумерената фракция в РСДРП –меншевиките. През 1905 г. меншевиките
приемат появата на Съветите положително, докато за мнозина болшевики те се превръщат в конкурент на РСДРП и застрашават нейната
ръководна роля сред пролетариата. Мартов вижда в тях осъществяване
на меншевишката идея за революционно самоуправление, дори надежда за конструирането на партията в „легална“5. Отношението към
Съветите и ролята на двете фракции в тях ясно показват техните политическите възгледи, както и целите им в двете революции. Постепенно
меншевиките ще загубят интерес към Съветите, докато болшевиките
ще ги превърнат в най-силното си оръжие за взимането на властта.
Но непосредствено след Февруари Съветите са в ръцете на меншевиките и нещо повече, те се превръщат в органите на управление с
реална власт в страната. Съвети възникват във всички градове на страната В очите на населението правителството се въплъщаваше не в
държавните органи, а в Съветите6.
Разликите между Съветите от 1905 г. и 1917 г. са съществени, но
ще спомена само една от тях, която касае армията и нейното бъдеще.
През 1905 г. Съветите са органи на самоуправление на работниците, доПисьма П. Б. Аксельрода и Ю. О. Мартова. Берлин, 1924, 145–146. (Pisma P.
B. Akselroda i Yu. O. Martova. Berlin, 1924, 145–146).
6
Денике, Ю. Меньшевики в 1917 году. – В: Меньшевики. Сб. воспоминаний и
документов. Съставитель Ю. Фельштинский. Бенсон, Вермонт, 1988, с. 48 (Denike,
Yu. Mensheviki v 1917 godu. – V: Mensheviki. Sb. vospominaniy i dokumentov. Sustavitel
Yu. Felshtinskiy. Benson, Vermont, 1988, s. 48).
5
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като през 1917 г. те бързо се трансформират от Съвет на работническите депутати в първо: Съвет на работническите и войнишките депутати,
а малко по-късно и в: Съвет на работническите, войнишките и селските
депутати. Това ще промени техните цели, а и цялата им същност.
За мнозина Съветите остават незаконни органи на управлението,
възникнали спонтанно по време на революцията. Подобна теза защитава и водачът на кадетите Павел Милюков, но това не пречи те да се
наложат като реален фактор в политиката на страната, както и да променят нейната съдба.
Временният комитет към Държавната дума е другият орган на
власт, възникнал след Февруарската революция. В него влизат представители на либералната мисъл в Русия, най-вече представители на
Конституционно-демократическата партия (кадети), които стоят вляво
на либералния политически спектър. Временният комитет няма тази
силна подкрепа на народа, която има Съветът, но той се явява законов
приемник на властта в страната. Този му статут е даден от брата на
Николай II (отрича се в негова полза) – Михаил7. Документът, който е
подписан от него, гласи: … всички руски граждани да се подчинят на
Временното правителство, възникнало по инициатива на Държавната дума и облечено в пълната власт…8.
Двата центъра се събират в Таврическия дворец, който се превръща в дом на зараждащото се ново правителство. От едната страна
е Съветът, който се радва на подкрепата на улицата, но няма законова
власт, от другата – Временният комитет, който се намира в обратната
ситуация. Ако двата органа на управление искат да се закрепят и да
запазят крехката си власт, трябва да се обединят. Така се ражда период
в руската история, останал с името двувластие. На 2 март е формирано
Временно правителство с председател княз Георгий Лвов, П. Милюков
е министър на външните работи, Гучков става военен и морски министър, той е октябрист, така наричат представителите на партия „Съюз
17 октомври“9, Ал. Керенски е единственият представител на левите
сили в това правителство. Меншевиките, въпреки че държат в ръцете
си Петроградския съвет, отказват да участват в управлението. Те следНа 2 март Николай II подписва своята и тази на сина си Алексей абдикации в
полза на брат си – великия княз Михаил Александрович, който подписва своята на 3 март.
8
Милюков, П. История Второй русской революции. СПб., 2014, с. 52.
(Milyukov, P. Istoriya Vtoroy russkoy revolyutshii. SPb., 2014, s. 52).
9
Тази партия представлява едрата буржоазия в Русия и има по-десни възгледи
отколкото кадетите, водач е Александър Гучков.
7
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ват марксистките си разбирания, че в страната е извършена буржоазна
революция и тяхното време ще дойде, когато буржоазният строй бъде
съборен от социалистически.
Но за всички е ясно, че дори отказвайки в този момент официално
да влезнат във властта, меншевиките участват в нея неофициално, чрез
Съветите. Тяхното състояние е доста деликатно, болшевиките биха се
вкопчили във властта, без да се замислят, но меншевиките никога не са
желали властта. За тях тя е отговорност, която не могат да поемат, те са
много по-силни в говоренето, обмислянето, писането, но не и в действията. Анализирайки ситуацията, Юрий Денике прави заключението,
че, колкото и парадоксално да е революционна партия да се откаже
от революционната власт, това е съвършено логично за меншевишката визия за революцията. Това им решение кореспондира с тяхната
психология, която в това отношение е в пълна хармония с теоретичната им концепция. При меншевиките липсва „воля за власт“, това ги
отличава от болшевиките, притежаващи подобна воля10.
Тези техни колебания проличават по време на влизането им в
управлението до октомври 1917 г. Те се лутат между собствените си
разбирания в прилагането на марксизма в Русия; създалата се ситуация – продължаващата война, падането на царизма; влизането им в
управлението с врага им – либералите, и, разбира се, самите им възможности да се справят с всичко това. Заповедите и наредбите, свързани с
демократизацията на армията, блестящо илюстрират тази им несигурност, както и факта, че те участват във властта още преди формирането
на коалиционно правителство.
Няма да сгрешим, ако кажем, че Временното правителство е изначално обречено на неуспех. То е събрало в себе си две противоречащи
си идеи за бъдещото развитие на Русия и куп проблеми, завещани от
царското управление, плюс продължаващата война. От една страна са
либералите с техните блянове за една модерна страна, крепяща се върху парламентаризма и капитализма, а от друга, умерените социалисти,
които чакат социалистическата революция. Меншевиките са наистина
объркани, от една страна са наясно, че в създалата се ситуация няма да
могат да проведат социалните реформи, които са обещали на работниците, няма да могат да изкарат Русия от войната, от друга са наясно, че
ако не ги изпълнят, ще бъдат пометени от народа, както и става. Получава се така, че на власт в Русия идват две политически течения, едното
10

Денике, Ю. Меньшевики, 34–35. (Denike, Yu. Mensheviki, 34–35).
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от които (либерализмът) е твърде закъсняло, а другото (социалдемокрацията) избързващо с желанието си за реална власт и социалистически
реформи.
Още първата им стъпка показва ясно цялата им вътрешна борба –
прословутата Заповед № 1. Написана с желанието да внесе ред и демократизация в редиците на армията, тя има катастрофални последици
за нея. Действително не само армията, но и цялата страна се нуждае от
бързи решения за нейното успокояване. И без това нещата на фронта не
вървят по план. След Февруарската революция ситуацията се влошава
още повече. Близо 11 милиона войници остават без водач, повечето от
войниците са селяни, както ги нарича Н. Суханов селяни в сиви шинели.
Но точно тези селяни от ненужна маса преди революционната 1917 г.
стават двигател на промените в Русия. Само за няколко месеца те първо
са опора на новата власт в лицето на Съветите и Временния комитет,
а след това и на болшевиките – две коренно различни политики. Меншевиките нямат доверие на селяните, а оттам и на войниците. В политическата борба те предпочитат да се опрат на буржоазията. Болшевиките, напротив, искат да привлекат тези две съсловия на своя страна.
Расте дезертьорството, ако до февруари 1917 г. то е близо 6346 човека
на месец, до август скача на 31 000, като това е официална статистика,
неофициално за този период дезертиралите войници са приблизително
200 хил. на месец. Към 1 октомври 1917 г. из страната бродят повече
от 1,5 млн. дезертьори…11. За съжаление, Временното правителство не
успява да се справи със задачата трайно да присъедини тези хора към
идеята за създаването на правова държава и те лесно стават маша в ръцете на болшевиките.
В написването на Заповед № 1 се виждат всички объркани чувства, които съпътстват водачите на Съвета, тя е издадена на 1 март, ден
преди формирането на правителство. Николай II още не е подписал абдикацията си и нито Съветът, нито Временният комитет не знаят какви
са намеренията му, нито как ще реагира войската и на чия страна ще
застане. Стеклов описва положението им като изключително напрегнато, обкръжени от отделни войнишки взводове без офицери… Не ни
беше известно настроението на войските… Чухме слухове, че от север идват пет полка, че ген. Иванов води 26 ешелона…12. Всички се
страхуват от контрареволюция, която така и не се осъществява. ОбраГалин, В. Тенденции. Война, с. 99. (Galin, V. Tendentshii. Voyna, s. 99).
Цит по: Галили, З. Лидеры меньшевиков в русской революции. Москва, 1993,
с. 5. (Galili, Z. Lidery menshevikov v russkoy revolyutshii. Moskva, 1993, s. 5).
11
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тно на всички очаквания, генералите не предприемат нищо. Ген. Деникин дава логично обяснение защо те остават пасивни и не предприемат
въоръжени действия срещу новата власт. Първо: видимата легалност
на двете абдикации, при това втората от тях директно призовава към
подчинение на Временното правителство, и второ: страхът от междуособни конфликти. Армията се подчинява на своя вожд, а ген. Алексеев и
всички главнокомандващи признават новата власт13.
Другата причини, че в армията отдавна са знаели за желанието
на политическите кръгове Николай II да бъде свален от престола. Повечето от генералите са били в течение и във връзка с представители
на Думата. Неприятна изненада за тях е голямата роля, която започват
да играят умерените социалисти при взимането на решения относно
армията.
Освен искреното си желание за демократизиране на армията, Съветът е воден и от страх пред милионите войници. Друго нещо, което
кара меншевиките и есерите да бързат, е, че, ако не напишат подобна
заповед, това ще направи Временният комитет. В подобна обстановка
се ражда документът, който трябва да стабилизира руската армия. Подробности за неговото написване научаваме от Н. Суханов … в зала №
13 заварих следната картина: зад масата стоеше Н. Д. Соколов и пишеше. Беше обграден от войници прави, седнали, облегнати на масата, и те хем му диктуваха, хем му подсказваха какво да пише… Оказа
се, че това е работна комисия, избрана от Съвета за съставянето на
войнишка „Заповед“. Липсваше всякакъв ред и обсъждане, всички говореха, погълнати от работа, формулирайки своето колективно мнение без никакво гласуване… Аз стоях и слушах внимателно… Когато
приключиха, написаха заглавие отгоре на листа „Заповед № 114.
Първото нещо, което се гарантира на войниците, е вече излезналата наредба за създаването на войнишки комитети, които да изпратят свои представители в Съвета; всички политически решения
трябва да бъдат подчинени на Съвета на работническите и войнишките депутати; заповедите на Военния комитет към Думата ще се
изпълняват, без тези, които влизат в противоречие със заповедите и
постановленията на Съвета; всичкото оръжие минава в ръцете на
ротните и батальонните комитети и в никакъв случай не трябва да
се предоставя на офицерите; войниците, когато не са на служба, се
Суханов, Н. Записки о революции. Кн. 1. (Sukhanov, N. Zapiski o revolyutshii.
Kn. 1). http://www.magister.msk.ru/library/history/xx/suhanov/suhan007.htm
14
Пак там.
13
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изравняват по права с останалите граждани; отменят се титлите
към офицерите – ваше превъзходителство, ваше благородие и т.н., и
се заменят с господин генерал, господин полковник; забранява се грубото отношение на офицерите към войниците, офицерите да се обръщат към войниците на „ти“ и т.н.
За Н. Суханов това безспорно е продукт на народното творчество, а не работа на отделен човек или група. Буржоазията набеждава за автор на заповедта Стеклов, но дори и Соколов, този „рааковой“(фатален) човек, както го нарича Чхеидзе, е само технически
изпълнител на войнишката воля15.
Съществува и мнение, че социалдемократите нарочно представят
Заповед № 1 като продукт на войнишката тълпа, а не като политически акт, излезнал от тях, виждайки последствията от нея. Войниците
я приемат с облекчение, докато командният апарат вижда в нея началото на края на армията. Подобно мнение изказва Е. Костяев, според
него социалдемократите играят съществена роля за написването и редактирането на документа, като той посочва две конкретни имена: „отбранителя“ Семьон Кливанский и Н. Соколов. Водени от добрите си
намерения максимално да демократизират армията, те не успяват да
предвидят всички негативни последствия от него. Заповед № 1 води
до разложение на армията, спад на дисциплината в нея, а по-глобалните измерения са безславният изход от Първата световна война и
унизителният за Русия Брестки мир16.
Голяма част от анализите на Заповед № 1 почиват върху спомените
на Н. Суханов за нейното написване, нормално е той да защитава умерените социалдемократи и да представи този важен документ като нещо извън
тях, знаейки какви беди носи той за армията. Колкото до Брест-Литовския
договор, той е много повече рожба на Ленин, отколкото на Петроградския
съвет, вероятно договорът щеше да съществува и без Заповед № 1.
Самите меншевики знаят много добре какво правят, но действат
прибързано, нещо нехарактерно за тях. Несъмнено те искат ред, искат
новото правителство да работи спокойно, а не обградено от войници без
офицери. Но искат и същите тези войници да са тяхна страна – резултатът е налице. Както пише в спомените си ген. Деникин: Вождовете на
революционната демокрация отлично знаеха резултатите от Заповед
Пак там.
Костяев, Э. Российские социал-демократы и Приказ № 1 Петроградского
Совета от 1 март 1917 г. – Власт, 2014, 4, с. 148. (Kostyaev, E. Rossiyskie sotshialdemokraty I Prikaz № 1 Petrogradskogo Soveta ot 1 mart 1917 g. – Vlast, 2014, 4, s. 148).
15
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№ 1, но всички отричат да имат нещо общо с нейното написване, те
просто си измиха ръцете. Керенски „патетично“ заявява, че би дал
десет години от живота си, само заповедта да не беше подписвана.
Генералът цитира протокол от заседание от 4 март, в което Церетели
заявява: Пред нас имаше неорганизирана тълпа и ние трябваше да я
организираме.“ Скобелев също говори за напрегнатата обстановка и
за несигурността сред тях по какъв начин се отнася фронтът към
революцията. Впечатление правят думите на един от членовете на Съвета на работническите и войнишките депутати и редактор на „Новая
жизнь“ Йосиф Голденберг: Заповед № 1 не е грешка – а необходимост.
Тя не е редактирана от Соколов, а е единодушно решение на Съвета. В
деня, в който ние „направихме революцията“, ние разбрахме, че ако не
развалим старата армия, тя ще смачка революцията. Ние трябваше
да избираме между армията и революцията. Не се поколебахме: взехме решение в полза на последната и употребихме – аз смело заявявам
това – правилното средство17.
Според мнозина от генералите Съветът, разбрал своята грешка,
бърза да я поправи. На 5 март излиза малко известната Заповед № 2.
Тя има за цел да разясни и допълни Заповед № 1. В нея всички основни положения от първата заповед са потвърдени, войниците трябва да
се подчиняват на Съвета, а по военните въпроси – на военната власт.
На 6 март в квартирата на Гучков се събира група, която има за цел да
уточни реформите в армията, присъстват представители и на Съвета.
Заседанието протича много бурно. Взетото решение ясно показва, че
нито либералите, нито социалистите знаят какво точно да правят с армията, но тя им е необходима за защита на властта им. Подписва се прокламация, с която се анулират Заповед № 1 и Заповед № 2. Военният
министър поема обещанието да се направят реални военни реформи18.
Тя също е публикувана (8 март), но реално не анулира предните две
заповеди, а уточнява, че те се отнасят само за Петроградския военен
окръг, не за цялата армия. И че предстои изработването на нови правила за взаимоотношението между войници и команден състав.
Ген. Деникин правилно отбелязва, че нито прокламацията, нито
Заповед № 2 изиграват някаква роля и въздействие върху войниците.
Те не са разпространени сред армията и нямат тази тежест, каквато има Заповед № 119.
Деникин, А. Очерки русской, 69–70. (Denikin, A. Ocherki russkoy, 69–70).
Пак там, с. 70.
19
Пак там, с. 71.
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Войниците са удовлетворени от нея и никоя друга не ги интересува. Писмото на един капитан до неговия баща, който е земевладелец в
Тулска губерния, прекрасно илюстрира как войниците възприемат революцията и реваншизма, който ги завладява спрямо техните командири. Между нас и войниците има бездънна пропаст. За тях ние бяхме,
сме и ще бъдем господари. За тях това е не политическа, а социална
революция, в която те победиха, а ние сме победените. Сега ни казват,
че те имат свои комитети. Преди ние бяхме господари, а сега са те…
най-накрая взеха реванш за дългите векове робство…20.
Разпадането на армията, деморализацията, която настъпва след
Февруарската революция, разбира се, с помощта на необмислените
заповеди, пуснати от Временното правителство, е първата крачка към
болшевизацията на населението. Ролята на войниците/селяни е огромна, Заповед № 1 и последващите заповеди осигуряват нужната маса,
на която се опира Ленин през октомври.
Следват още заповеди, които окончателно унищожават армията и
я правят тесто в ръцете на болшевиките. На 5 април е решено войниците от вътрешните окръзи, навършили 40 години, да се пуснат до 15
май за извършването на селскостопанска работа (повечето въобще не
се връщат), а постановление от 10 април гласи за уволнение на всички
над 43 години. Под напора на войниците те са разпространени и в
армията на фронта… втората заповед се явява началото на демобилизацията на армията21. Още повече, че в армията се разпространява и слух, че ще се разпределя помешчическата земя, а тези, които не
присъстват, просто няма да получат своя дял от нея. Това още повече
увеличава числото на дезертьорите.
Според немалко наблюдатели създаването на Войнишки комитети е
една от основните причини за развала на армията, а и се превръщат в проводник на болшевишката пропаганда. Те не се ограничават с функциите,
които са им дадени официално, и започват вмешателство по въпросите
за военната стратегия и военната дисциплина. Открито призовават
войниците към непослушание, в подразделенията бързо се разпространява „войнишката власт“, която е основа за „окопния болшевизъм“22.
За бързото разпространяване на болшевизма сред войниците и че
до това води политиката най-вече на Петроградския съвет пише друг
Цит. по: Верт, Н. Россия в революции. Москва, 2003, с. 52. (Vert, N. Rossiya v
revolyutshii. Moskva, 2003, s. 52).
21
Деникин, А. Очерки русской, с. 214. (Denikin, A. Ocherki russkoy, s. 214).
22
Верт, Н. Россия, с. 53. (Vert, N. Rossiya, s. 53).
20
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генерал – Алексей Брусилов. Той си спомня, че пред заплахата за спиране на продоволствията към армията и нейното разпадане, всички генерали се вслушват в призива на ген. Алексеев да изпратят телеграми
до Николай II за неговата абдикация. Но когато става ясно, че формираното Временно правителство се влияе от Петроградския съвет, в който
присъстват меншевики и есери, той разбира, че нещата няма да приключат с това и че нашата революция обезателно ще приключи с идването на болшевишката власт23. Генералът недоумява как кадетите,
и в частност Милюков, Родзянко, Лвов не са разбрали това. Ясно е, че
въпросът за принципите и основите на управлението са в ръцете на
армията… Офицерите не разбират нищо от политика, мисъл, която
им е строго забранена, намира се в ръцете на войнишката маса, над
която те нямат никакво влияние, тя е подвластна на емисари и агенти на социалистическите партии, изпращани от Съвета за пропаганда за „мир без анексии и контрибуции“. Сред войниците връх взима
лозунгът „Долу войната, моментален мир на всяка цена и моментално
изземване на земята от помешчиците“… Офицерите стават врагове
в умовете на войниците,… тип господари във военна униформа24.
Поредната грешка на меншевиките е, че допускат в армията да
надделее пропагандата на болшевиките, за която говори ген. Брусилов –
окопният болшевизъм. Войниците първоначално са на страната на есерите начело с Керенски, офицерите – на страната на кадетите. Но
когато Временното правителство настоява за продължаване на войната и отново отлага взимането на земите от господарите, за войниците проповедите на болшевиките стават все по-разбираеми и по техен
вкус. Тях не ги интересува Интернационалът, комунизмът и подобни
въпроси, те усвояват тези начала на бъдещия свободен живот: мир на
всяка цена, изземване на всичко от имуществената класа, към която те
не принадлежат, унищожаване на помешчика и въобще на господарите. За тях болшевизмът се превръща в символ на свободата, но свобода,
свързана не със съзидание, а с унищожение, заличаване на всичко досега.
Създава се специална комисия, която има за цел да проведе нужните реформи в армията, съответстващи на новия строй. Тя е ръководена от бившия военен министър Поливанов25 и попълнена от предБрусилов, А. Воспоминания. Москва, 1963, с. 269. (Brusilov, A. Vospominaniya.
Moskva, 1963, s. 269).
24
Брусилов, А. Воспоминания, 269–270. (Brusilov, A. Vospominaniya, 269–270).
25
Алексей Поливанов е военен министър в периода 13 юли 1915 г. – 15 март
1916 г.
23
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ставители както на Думата, така и на Съвета. Нито един бъдещ историк на руската армия не може да отмине спокойно Поливановската
комисия – това фатално учреждение, печатът на което лежи върху
всички решения, погубили армията. С невероятен цинизъм, граничещ с
измяна срещу родината, това учреждение, в състава на което влизат
много генерали и офицери, назначени от военния министър, стъпка по
стъпка, ден след ден провеждаше нездрави идеи и разруши разумните
устои на военния строй…26.
Следващата мярка за демократизация на армията – въвеждането на института на комисарите. Заимствана от историята на
френските революционни войни, тази идея се издига в различно време
в различни кръгове, имаща своето главно обоснование в недоверие към
командния състав27. Така ген. Деникин коментира идеята в руската армия да се създаде институцията комисар. Комисарите са подчинени на
Временното правителство и имат за цел да следят за реда в армията.
Не са въведени никакви закони, които да определят правата и задълженията на комисарите, което води до недоразумения и пререкания с
командващите. Едно от тези недоразумения е, че те не носят юридическа отговорност за действията си. Комисарите много често въобще
не са лица с военно образование, което още повече обтяга отношенията между тях и военните. И така, в руската армия вместо една се
появиха три разнородни, взаимно изключващи се една друга власти:
командир, комитет и комисар. Три призрачни власти. Над тях духовно
ги притискала със своята безумна, мрачна тежест властта на тълпата… Ще кажа повече, всички тези изходящи явления носят печата
на логическата последователност и неизбежност по силата на тази
роля, която пожела да играе революционната демокрация. В това се
състоеше трагизмът на положението28.
Стигаме до Декларацията за правата на войниците, утвърдена от
Керенски на 9 март, с която започнахме. По значимост тя има пагубната
сила на Заповед № 1. Декларацията е предназначена за армията и флота и се състои от 18 точки. Повечето от тях повтарят правата, които се
дават на войниците със Заповед № 1: войниците имат същите права,
каквито и всички останали граждани; те могат да членуват във всякакви политически, религиозни и др. организации; да изказват свободно възгледите си; да имат свободна съвест; всички печатни издания
Деникин, А. Очерки русской, 207–208. (Denikin, A. Ocherki russkoy, 207–208).
Пак там, с. 232.
28
Пак там, с. 237.
26
27
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да стигат до своите адресати; задължителното отдаване на чест се
отменя; наказанията без съд; отменя се телесното наказание и т.н.
Разбира се, декларацията постановява и спазването на реда в армията, нейните закони и добрите взаимоотношения между войници и
офицери, но всичко това в ушите на войниците е второстепенно. Ген.
Деникин прави извода, че този документ… окончателно подкопава устоите на старата армия. Тя внася в нея неудържимо политиканство и
елементи на социална борба в една неуравновесена и въоръжена маса,
която е почувствала своята груба физическа сила. Тя допуска и оправдава свободни широки проповеди – устни и печатни – на антидържавни, антиморални и антиобществени учения, даже такива, които
по същество отричат и властта, и самото битие на армията… за
пореден път унизява и оскърбява командния ú състав29.
След Февруарската революция един от най-болезнените проблеми на армията е неподчинението на войниците, незачитането от тяхна
страна на достойнството на техните офицери. Не са малко и случаите
на саморазправа с тях, често стигащи до убийството им. В желанието
си да спрат това умерените социалисти с опитите си да демократизират армията засилват още повече този процес.
Деникин не е единственият несъгласен с декларацията, огромна
част от генералите на Русия са против нейното приемане. Ген. Брусилов заявява, че ако досега е имало надежда за спасението на армията,
то след нейното приемане – такава няма да има. Те излизат с общо
решение: Декларацията е последния гвоздей, забит в ковчега, подготвен за руската армия30.
И великата мълчалива (както французите наричат армията) заговори, зашумя още по-силно, да защити своите желания със заплахи,
оръжие и проливане на кръв, на тези, които имаха безумието да ú се
противопоставят.
Александър Гучков не подписва декларацията и на 1 май подава
своята оставка като военен министър с думите: Не искам да деля отговорност за този тежък грях, който се извършва по отношение на
родината. Ал. Керенски не страда от подобни угризения, той става военен министър в Първото коалиционно правителство, което слага край
на двувластието. Своята оставка подава и П. Милюков, заради нотата
от 18 април към съюзните държави, че Русия ще продължи войната до
победен край. Оставката на Гучков носи доста разочарования сред ли29
30

Пак там, 239–242.
Пак там, с. 244.
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бералните кръгове, най-вече от самия него, че не успява да съхрани боеспособността на руската армия и се поддава на натиска на Съветите.
В своите спомени френският посланик в Русия Жорж Морис Палеолог
пише: Оставката на Гучков нито повече, нито по-малко ознаменува
банкрута на Временното правителство и руския либерализъм. В скоро
време Керенски ще бъде неограниченият господар в Русия – в очакване
на Ленин.
Друг огромен проблем в армията е пропагандата. Пуснатите заповеди за нейното демократизиране не само че не я ограничават, но дори
я стимулират. Политиканството, за което говори ген. Деникин, е в силата си. След Февруарската революция новите управници на Русия искат да я превърнат в най-свободната страна в света. И Русия отново е
хвърлена в двете крайности от най-тираничната държава в най-свободната – резултатът не закъснява. Изведнъж всички започват да говорят
за политика, да разбират и да се интересуват от нея. Започва революция
на словото и всеобщо увлечение по политиката, за един месец в Петроград се появяват повече от 150 ежедневни и ежеседмични издания31.
За ген. Брусилов, ако Заповед № 1 е първият фактор за разложението на армията, то вторият е безконечното четене на вестници,
които увличат войниците към безконечни дискусии за програмите на
отделните партии…, за войната и за мира, вместо действително да
воюват. В армията се води неспирна революционна пропаганда, която е покровителствана от Съветите, болшинството от пропагандаторите са снабдени с мандат от тях32. Брусилов става свидетел как
лозунгите, които влияят на войниците, постепенно се сменят. Старият
За вярата, царя и отечеството! е пометен от Февруари, тези на Временното правителство – „Мир без анексии и контрибуции!“ и „Право
на самоопределение на народите!“ също стават несъстоятелни. Все
по-близки и разбираеми за всички стават лозунгите на болшевиките:
„За работническо-селска власт!“ и „Долу буржоата капиталисти!“.
Не мога да разбера кадетите, меншевиките и есерите, които постоянно се нападат едни други, борейки се за власт и усърдно разрушавайки тези устои, които, по тяхно мнение, укрепват33.
Несериозно и налудничаво е да мислиш, че ако ти позволиш на
войниците да се занимават с политика, те несъмнено ще подкрепят твоята партия. И ако издигаш пацифистки лозунги по време на война, ще
Верт, Н. Россия, 48–49. (Vert, N. Rossiya, 48–49).
Брусилов, А. Воспоминания, 275–276. (Brusilov, A. Vospominaniya, 275–276).
33
Пак там, с. 277.
31
32
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вдигнеш бойния дух на войската. Нещо подобно се опитват да направят
Съветите.
Безспорно, най-големите царе на пропагандата са болшевиките.
Докато командният състав иска продължаването на войната, за тях това
е въпрос на чест и дълг към родината, то за войниците/селяни войната
остава непонятна, те така и не разбират чии интереси защитават. За тях
е важно да има мир и да вземат земята на омразните помешчици, болшевиките им обещават точно това. Но пропаганда може да се води само
на подготвена почва, за успеха ú е нужно да се създадат обективни
условия. Здравият обществен организъм има имунитет против пропагандата, нейното влияние е силно само в болно, отслабено тяло34.
Временното правителство се проваля не само във военната си политика, но и в социалната, икономическата, административната и т.н.
Тези, които най-много се страхуват от болшевиките и знаят, колко
пагубна ще е тяхната власт: меншевики, умерени есери, либерали, военните в лицето на командния ú състав, подготвят тази почва. Въпреки
огромното си желание така и не успяват да се справят с непосилната
задача да изкарат Русия от блатото, в което се е превърнала тя след
дългите години на имперско управление. Народът не им дава нужното
време. И сякаш тласкан от неведоми сили, той сляпо се хвърля от един
режим в друг, още по-кървав и страшен.

34

Галин, В. Тенденции. Война, с. 116. (Galin, V. Tendentshii. Voyna, s.116).
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ТЕОДОР ТЕОДОРОВ
ПРЕД ДИЛЕМАТА МАГИСТРАТ ИЛИ ПОЛИТИК
Атанас Зафиров
TEODOR TEODOROV
FACING THE DILEMMA MAGISTRATE OR POLITIC
Atanas Zafirov
The text presents the native environment and the education obtained by Teodor Teodorov – one of the leaders of the People’s Party. It traces events from a period of Teodor
Teodorov’s biography – his first steps in the judicial institutions and politics. Teodorov took
part in the judicial process against bishop Kliment, as well as in the activities of the opposition in Ruse, where he lived and worked for a while. The social and political development
during the rule of Stefan Stambolov, the violation of the constitutional norms and freedoms
gave Teodorov an impetus to turn to politics and develop a political career.

В последните десетилетия интересът към лидерите на политическите партии неимоверно нарасна1. Това е добър признак, тъй като чрез
разкриването на техните биографии по същество се разкрива в една
или друга степен дейността не само на възглавяваните от тях формации, но и важни моменти от цялостния общественополитически живот
на следосвобожденска България.
В редиците на тези лидери се нарежда и Теодор Теодоров (1859 –
1924) – един от лидерите на Народната партия. Интересът към неговата личност и дело също датира от последните години. Наистина, след
смъртта му негови политически съмишленици и близки издават един
възпоменателен сборник2, в който повече доминират статии с фактоло1
Кацарова, Р. Димитър Тончев. Общественик, политик и партиен лидер.
Пловдив, 2011. (Katsharova, R. Dimitur Tonchev. Obsthestvenik, politik i partien lider.
Plovdiv, 2011); Александров, А. Д-р Стоян Данев – политически и държавен деец.
Принос към биографията му (до 1913 г.). Велико Търново, 2015 и други. (Aleksandrov,
A. D-r Stoyan Danev – politicheski i darjaven deetsh. Prinos kum biografiyata mu (do 1913
g.). Veliko Tarnovo, 2015 i drugi).
2
Сборник в памет на Теодор Ив. Теодоров. София, 1925 г. (Sbornik v pamet na
Teodor Iv. Teodorov. Sofia, 1925 g.).
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гичен, отколкото с оценъчен характер. Следващото издание, посветено
на жизнения и обществен път на Т. Теодоров, се появява през 2014 г.3
Изданието се съпътства от кратък предговор, в който се проследява в
най-сбита форма житейският и обществено-политически път на стария
политически лидер. Останалата част са документални и други материали, като повече място е отделено на произнесени от него речи в Народното събрание, за да се илюстрират изявите му като „парламентарен
тигър“ (или „лъв“), прозвище, което той получава от своите съвременници4.
Дейността на Т. Теодоров се засяга и в редица други публикации,
посветени на дейността на Народната партия. По разбираеми причини,
в тях както личността, така и дейността му са отразени доста фрагментарно5.
Теодоров, Ив. Т. Теодоров. Т. Парламентарният лъв. Биографична скица на
един несправедливо забравен държавник. – В: Теодоров, Ив. Т. Балканските войни
(1912 – 1913). Исторически, дипломатически и стратегически очерк. София, 2007,
329–330. (Teodorov, Iv. T. Teodorov. T. Parlamentarniyat lav. Biografichna skica na edin
nespravedlivo zabraven darjavnik. – V: Teodorov, Iv. T. Balkanskite voyni (1912 – 1913).
Istoricheski, diplomaticheski i strategicheski ocherk. Sofia, 2007, 329–330).
4
Николова, В., Р. Стоянова. Политиката като отговорност и изпитание.
Теодор Иванов Теодоров 1858 – 1924. Кореспонденция. Речи. Спомени на съвременници. София, 2014. (Nikolova, V., R. Stoynova. Politikata kato otgovornost i izpitanie. Teodor
Ivanov Teodorov 1858 – 1924. Korespondentshiya. Rechi. Spomeni na savremennitshi.
Sofia, 2014); Николова, В. От извисяването до изпепеляването – моменти от политическата дейност на Теодор Ив. Теодоров. – В: Сборник в памет на Радослав Попов.
София, 2005, 243–256. (Nikolova, V. Ot izvisyavaneto do izpepelyavaneto – momenti ot
politicheskata deinost na Teodor Ivanov Teodorov 1859 – 1924. – V: Sbornik v pamet na
Radoslav Popov. Sofia, 2005, 243–256).
5
Николова, В. Народната партия и буржоазната демокрация. Кабинетът
на Константин Стоилов (1894 – 1899). София, 1994. (Nikolova V. Narodnata partiya
i burzhoaznata democraciya. Kabinetat na Konstantin Stoilov (1894 – 1899). Sofia, 1994);
Николова, В. Между либерализма и консерватизма. Народната партия 1894 –
1920. София, 2004. (Nikolova V. Mezhdu liberalizma i konservatizma. Narodnata partiya
1894 – 1920. Sofia, 2004). Ангелова, Р. Развитие и дейност на Народната партия
(1899 – 1911). Велико Търново, 2003. (Angelova, R. Razvitie i deinost na Narodnata
partiya (1899 – 1911). Veliko Tarnovo, 2003). От същия автор: Народната партия и идеята за спестовността. – Архивен преглед, 2001, 3–4, 56–70. (Narodnata partiya i ideyata
za spestovnostta. – Arhiven pregled, 2001, 3–4, 56–70); Народната партия и вътрешнополитическото развитие на България (1903 – 1908) – ИПр, 2003, 1, 3–31. (Narodnata
partiya i vatreshnopoliticheskoto razvitie na Bulgaria (1903 – 1908) – IPr, 2002, 1, 3–31);
Народната партия и обявяването на независимостта през 1908 г. – Любословие, 2003,
4, 115–124. (Narodnata partiya i obyavyavaneto na nezavisimostta prez 1908 – Luboslovie,
2003, 4, 115–124); Народната партия в опозиция на вътрешната политика на правител3
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Макар че Т. Теодоров не застава начело на Народната партия, по
същество той е един от нейните признати водачи след д-р Константин
Стоилов и Иван Ев. Гешов. При това издига се и като един от министърпредседателите на България. Бил е и председател на VІІІ Обикновено
народно събрание (1894 – 1896 г.).
В това си качество Т. Теодоров е непосредствен свидетел на редица важни събития от нашата история: Априлското въстание от 1876 г.,
Руско-турската освободителна война 1877 – 1878 г.6, Съединението на
Източна Румелия с Княжество България от 1885 г., детронирането на
княз Александър І Батенберг (1886 г.), Регентството (1886 – 1887 г.) и
първия стамболовистки режим (1887 – 1894 г.).
От този момент насетне, почти до края на земния си път, Т. Теодоров взема дейно участие в цялостния общественополитически живот на страната. Дейността му в това отношение може да се раздели
на две части: първата се отнася до участието в организационния живот на Народната партия от края на ХІХ в. до 1920 г., а след това и на
Обединената народнопрогресивна партия (1920 – 1921 г.), а втората – в
общественополитическия живот на страната. Не крие своите възгледи
по най-важните събития, които се разиграват през този сравнително немалък хронологически отрязък от време: двете въстания на българите
в Македония и Одринско (1902 – 1903 г.), Младотурската революция от
ствата (12 януари 1901 – 6 май 1903). – История, 2003, 3–4, 61–72. (Narodnata partiya
v opoziciya na vatreshnata politika na pravitelstvata (12 yanuari 1901 – 6 may 1903) –
Istoriya, 2003, 3–4, 61–72); Народната партия за взаимоотношенията на България с
балканските държави (1899 – 1911). – В: История, общество, религия. Шумен, 2003,
201–211. (Narodnata partiya za vzaimootnosheniyata na Bulgaria s balkanskite darzhavi
(1899 – 1911). – V: Istoriya, obshtestvo, religiya. Shoumen, 2003, 201–211); Народната
партия в опозиция на правителствата (19.01.1899 – 12.01.1901) – Минало, 2004, 3, 53–
63. (Narodnata partiya v opoziciya na pravitelstvata (19.01.1899 – 12.01.1901) – Minalo,
2004, 3, 53–63); Народната партия през призмата на Юбилейния събор от 1904 г. –
В: Понятия, времена, ценности в историческото познание. Варна, 2004, 245–257.
(Narodnata partiya prez prizmata na Ubileyniya sabor ot 1904. – V: Ponyatiya, vremena,
tshennosti v istoricheskoto poznanie. Varna, 2004, 245–257); За конфликта монарх –
Народна партия през призмата на един документ. – В: Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дин Д. Игнатовски. Шумен, 2005. (Za konflikta monarh – Narodna
partiya prez prizmata na edin document. – V: Sbornik v chest na 65-godishninata na prof.
din D. Ignatovski, Shoumen, 2005).
6
Ангелова, Р. Флигел-адютантът на княз Александър І разказва: Александър
Мосолов и неговите спомени за следосвобожденска България. – В: Град и памет.
Пазарджик, 2012, 262–272. (Angelova R. Fligel-adutantat na knyaz Aleksandar I razkazva:
Aleksandar MosoloviI negovite spomeni za sledosvobozhdenska Bulgaria. – V: Grad i
pamet. Pazardzhik, 2012, 262–272).
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1908 г. и особено последвалите две Балкански войни от 1912 – 1913 г.,
както и Първата световна война от 1914 – 1918 г.
Настоящият текст представя живота и дейността на Т. Теодоров
до края на управлението на Народнолибералната партия начело със
Стефан Стамболов и събитията, които довеждат до неговия избор да
започне политическа кариера.
Теодор Ив. Теодоров е роден на 27 март 1859 г. в китното балканско градче Елена. Той израства в типично еленско чорбаджийско
семейство7. Родоначалник на фамилията е дядо хаджи Теодор. Кога е
роден – за това липсват конкретни данни, но като се има предвид, че
синът му Иван, баща на Т. Теодоров, е роден през 1833 г., може да се
предположи, че това ще да е било най-късно в късно в края на XVIII
или началото на XIX век. По-нататък линията на Теодоровия род се
губи в мрака на неизвестното8.
В рода няма изтъкнати личности. Както дядото, така и бащата са
будни за своето време люде, с подчертани патриархални традиции, които въпреки своето трудолюбие и ученолюбие не успяват да се издигнат
над средното за онова време интелектуално равнище в българското общество. Невръстният Теодор възприема от тях единствено трудолюбието и ученолюбието. Тръгва на училище още докато е 6 годишно дете.

НБКМ–БИА, ф. 273, оп. 1, а. е. 3, л. 1–2. (NBKM–BIA, f. 273, op. 1, a. e. 3, l.
1–2) Кръщелно свидетелство на Теодоров, 1 август 1886 г. В писмо до близките си,
писано от Шуменския затвор, Т. Теодоров дава допълнителни подробности около
годината на своето раждане: „Родил съм се на 14 март 1859 г. или 1858 г. …“ Не
определям точно годината на раждането си, защото баща ми никъде не е записал
годината. Помнеше добре само денът на раждането ми, че бил 14 март, а пък майка
ми като неграмотна, не можеше точно да допълни тази празнина. Тя обаче знаеше
твърдо и ми е повтаряла това многократно, че аз съм се родил в една и съща седмица
с Николчо Пенчов Бакалов (сега покойник), бивш шуменски окръжен управител,
шурей на Петко Горбанов (юрист и обществен деец) и че съм бил закърмен от покойната ми леля Цана, която е имала тогава сукалче дъщеря си Станка Кисьовска, тоже
сега покойница. Също казваше майка ми, че сме връстници, с няколко месеца само
съм по-малък от Петко Ив. Кисьов, сега софийски жител. Тъй че ако стане нужда,
може да се провери у него, защото баща му бил записвал датата на раждането на
децата си, или у Кисьовски, за да се установи точно годината, защото аз, залисан
в работата си, досега не съм се погрижил да си разясня окончателно този толкова
важен за мене факт, а винаги съм поддържал, че съм се родил в 1859 г., защото така
ми беше издадено кръщелно свидетелство, когато да постъпя в Николаев (Русия) в
Реалното у–ще“.
8
Теодоров, Ив. Т. Теодоров. Т. Парламентарният лъв, с. 330. (Teodorov, Iv. T.
Teodorov. T. Parlamentarniyat lav, s. 330).
7
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Негови учители са Стоян Робовски9, Милан Радивоев и Никифор Поп
Константинов. При тях той получава основното си образоване, след
което постъпва в прочутата по онова време Габровска гимназия, открита, както е добре известно, по инициатива на В. Е. Априлов10.
Както в гр. Елена, така и в Габрово юношата привлича вниманието не само на съучениците, но и на учителите си със своята прилежност
и старание. „Заучавал лесно и запомнял много добре преподаваните
предмети, особено бил силен в математическите предмети”11.
Като ученик в Габровската гимназия юношата живее в дома на
Цанко Дюстабанов (1844 – 1876) – известен възрожденски деец. При
погрома на въстанието в дома на Цанко Дюстабанов е извършен обиск
от османските власти, при който са заловени няколко тетрадки и други книги на Теодор Теодоров. Те са отнесени в извънредния османски
съд в Търново, който съди участниците във въстанието. Какво е било
тяхното съдържание не е известно, но при създалата се обстановка над
младия юноша надвисва смъртна опасност. Тя обаче му се разминава
благодарение на факта, че сред съдиите е еленчанинът Юрдан П. Тодоров, който със смелост и вещина защитава невинните и арестуваните
само по подозрение лица. Що се отнася до тетрадките на самия Теодоров, той ги представя пред съда като „детски упражнения“12.
Поради отсъствието от родния дом юношата не става свидетел на
дейността на неговите съграждани при подготовката и по време на Априлското въстание13. Затова пък пред очите му се разиграва цялата траБългарска възрожденска книжнина. Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806 – 1878. София, 1957, т. 1, с. 312. (Bulgarska
vazrozhdenska knizhnina. Analitichen repertoar na bulgarskite knigi i periodichni izdaniya
1806 – 1878. Sofia, 1957, t.1, s. 312).
10
Васил Априлов и българската възрожденска култура. Сборник изследвания
по случай 200 години от рождението му. София, 1990. (Vasil Aprilov i bulgarskata
vazrozhdenska kultura. Sbornik izsledvaniya po sluchay 200 godini ot rozhdenieto mu.
Sofia, 1990).
11
Бобчев, С. С. Под родната стряха. – В: Сборник в памет на Теодор Ив.
Теодоров. София, 1925, с. 8. (Bobchev, S. S. Pod rodnata stryaha. – V: Sbornik v pamet na
Teodor Iv. Teodorov. Sofia, 1925, s. 8); Николова, В. От извисяването до изпепеляването, с. 244. (Nikolova, V. Ot izvisyavaneto do izpepelyavaneto, s. 244).
12
Бобчев, С. С. Под родната стряха, с. 11. (Bobchev, S. S. Pod rodnata stryaha, s. 11).
13
Моллов, Здр. Участието на еленчани в подготовката на Априлското въстание.
– В: Априлското въстание в Първи търновски революционен окръг 1876. Изследвания
нa музейните работници от Великотърновски, Габровски и Ловешки окръг по случай
100 години от Априлското въстание. София, 1978, 79–84. ( Mollov, Zdr. Uchastieto na
elenchani v podgotovkata na Aprilskoto vastanie. – V: Aprilskoto vastanie v Parvi tarnovski
9
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гедия, която гр. Елена преживява по време на Освободителната война
от 1877 – 1878 г. Сред пострадалите от изстъпленията на ордите на Сюлейман паша е и бащината му къща, която е разграбена и опустошена14.
Въпреки сполетялото ги нещастие родителите на Т. Теодоров намират средства, за да може техният син да продължи и по-нататък своето образование. Така младият 18 – 19-годишен момък се отправя за гр.
Николаев, който тогава е в пределите на Руската империя. Кои са били
съображенията на баща му и майка му да го изпратят в този именно
град не е известно, но не е трудно да се досетим за тях – те произтичали преди всичко от недоброто здравословно състояние на техния син,
което не му позволява да издържи на суровите зимни студове в Москва,
и особено в Санкт Петербург. А гр. Николаев се намира в Южна Русия,
разположен недалеч от Черно море. Основан е през 1789 г. от Григорий
Потьомкин като корабостроителен център за поддръжка на руския черноморски флот. На второ място – гр. Николаев предоставя и по-добри
условия за живот на учещите в него българчета. За това особено голяма
заслуга се пада на известния Южнославянски пансион, открит с императорска заповед от 10 февруари 1867 г. За ръководител на пансиона е
назначен българинът Тодор Минков (1830 – 1906)15.
Ако изказаните две предположения имат априорен характер, има и
още едно трето – то се отнася до факта, че по времето, когато еленският
юноша се отправя за Русия, по същото време там учи и Георги Губиделников – негов земляк (роден е в гр. Котел). Той обаче постъпва като ученик в Одеската гимназия и след завършването ѝ продължава в Новорусийския университет, където също следва право. Съвместното следване
на двамата земляци по-късно прераства от близки в роднински връзки,
тъй като Г. Губиделников се жени за една от сестрите на Т. Теодоров16.
В гр. Николаев своето образование получават редица българчета преди и след Освобождението на България от османско иго. Сред
revolutsionen okrag 1876. Izsledvaniya na muzeynite rabotnitsi ot Velikotarnovski, Gabrovski
i Loveshki okrag po sluchay 100 godini ot Aprilskoto vastanie. Sofia, 1978, 79–84).
14
Бобчев, С. С. Под родната стряха, 11–12. (Bobchev, S. S. Pod rodnata stryaha,
11–12).
15
Хаджиниколова, Ел. Южнославянският пансион в град Николаев през
Възраждането. – ИПр, 1975, 1, 57–67. (Hadzhinikolova, El. Uzhnoslavyanskiyat pansion
v grad Nikolaev prez Vazrajdaneto. – IPr, 1975, 1, 57–67).
16
Ангелова, Р. Българи, възпитаници на Новоросийския императорски университет. – Епископ-Константинови четения. Т. 17. Шумен, 2011, 59–70. (Angelova, R.
Balgari, vazpitanitsi na Novorosiyskiya imperatorski universitet. – Episkop-Konstantinovi
cheteniya. T. 17. Shoumen, 2011, 59–70).
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тях ще посочим имената на Панайот Волов, Анещи (Атанас) Узунов,
Андрей Богданов, Михаил Греков, Яков Петков, Алеко Константинов,
Георги Стаматов, Константин Михайлов – Стоян, Георги Калатинов –
един от първите български хирурзи, ген.-майор Стефан Бочаров, ген.
майор от руската армия Симеон Ванков, Пенчо Райков, Антон Каблешков, Константин Никифоров, Петър Пешев, Петър Абрашев, Константин Писарев, Димитър Тончев, Петър Груев, Александър Малинов, както и Екатерина Каравелова – съпругата на Петко Каравелов17.
Теодор Теодоров завършва гимназията в гр. Николаев през 1880 г.,
след което записва право в Новорусийския университет в гр. Одеса, открит през 1865 г. чрез преобразуване на известния Ришельовски лицей.
По това време, заедно с него „правото” в Одеса изучават и такива известни по-късно юристи и общественици като Димитър Тончев, Андон
Каблешков и Георги Згурев, министър в правителството на д-р Константин Стоилов18. В това висше учебно заведение получават образование
също така и други българчета: Алеко Константинов и Петър Абрашев,
за които вече стана дума. В учебното заведение учат също Александър
Людсканов, Борис Проевски (1879 – 1961) – лекар, революционер, Гаврил Занетов (1863 – 1934) – юрист, общественик, магистрат, Димитър
Тончев, Ефрем Каранов (1853 – 1927) – фолклорист, историк, академик,
Йов Титоров (1854 – ?) – юрист, магистрат, председател на Върховната
сметна палата19, и др.
Пребиваването на Т. Теодоров в гр. Николаев и гр. Одеса се отразява и на неговия идеен мироглед. По този повод интересни данни
Кацарова, Р. Димитър Тончев, с. 9. (Katsharova, R. Dimitur Tonchev, s. 9);
Ангелова, Р. Българи, възпитаници, 59–70. (Angelova, R. Balgari, vazpitanitsi, 59–70).
18
Бобчев, С. Д-р Константин Стоилов – държавен мъж. София, 1904.
(Bobchev S. D–r Konstantin Stoilov – darzhaven mazh. Sofia, 1904); Плачков–Пеев, Ив.
Д-р Константин Стоилов. София, 1930. (Plachkov–Peev, Iv. D-r Konstantin Stoilov.
Sofia, 1930); Васильов, Т. Спомени за лица и събития през ХІХ и ХХ век. София,
1934, 114–119. (Vasilyov, T. Spomeni za litsa I subitiya prez XIX – XX vek. Sofia, 1934,
114–119); Николова, В. Народната партия и буржоазната демокрация. Кабинетът
на Константин Стоилов (1894 – 1899). София, 1986. (Nikolova, V. Narodnata partiya
i butzhoaznata demokraciya. Kabinetut na Konstantin Stoilov (1894 – 1899). Sofia, 1986);
Маджаров, М. Последните години от управлението на Константин Стоилов.
София, 2 изд. 1992. (Madzharov, M. Poslednite godini ot upravlenieto na Konstantin
Stoilov. Sofia, 2 izd. 1992); Танчев, Ив. Българската държава и учението на българи в чужбина 1879 – 1892. София, 1994, 174–202. (Tanchev, Iv. Balgarskata darjava i
uchenieto na balgari v chuzhbina 1879 – 1892. Sofia, 1994, 174–202).
19
Ташев, Т. Министрите на България 1879 – 1999. София, 1999, 461–462.
(Tashev, T. Ministrite na Bulgaria 1879 – 1999. Sofia, 1999, 461–462).
17
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привежда неговият син: „Престоят в Русия се отразява дълбоко на мирогледа му. Идеите на либерализма и на панславизма се вкореняват в
него. Оказват своето влияние както руската прогресивна мисъл, така и
атавистичното обожание на царската власт. Нихилистичните кръжоци
и субверсивни (бунтовнически – бел. моя) идеи са му противни“. И
по-нататък: „Познавал руската литература, като ненавиждал Толстой“
(визира Лев Николаевич Толстой – бел. моя)20. Последният факт е твърде изненадващ, като се има предвид, че този писател се ползва с голяма
любов в руското общество по онова време. Според автора на спомените
това се дължи на обстоятелството, че проповядваният от големия руски
писател краен индивидуализъм, както и „повсеместното му разрушително отрицание“ не допадат на практичния и социологически насочен
ум на баща му21.
Завършил висшето си юридическо образование, младият еленчанин се завръща в България с намерението да се отдаде на съдебна
практика. Това за него не е проблем, тъй като юристите с такава висока
квалификация в Княжеството в първите следосвобожденски години са
рядкост. През август 1883 г. получава назначение за помощник-прокурор при Софийския окръжен съд22, но на тази длъжност не се задържа
дълго. Макар че през януари 1884 г. е повишен в длъжност прокурор и
е първият български юрист, заел такъв пост, той напуска. До него длъжността се заема от руски юристи23. В София остава за кратко време, тъй
като от февруари 1885 г. той е член на Русенския апелативен съд24.
Веднага възниква въпросът: кои са причините, които подтикват
младия магистрат да се откаже от бляскавата перспектива, която му
осигурява прокурорството, да напусне столицата на Княжеството и да
замине в отдалечения дунавски град. Безспорно, една от тях е, че в този
град му се предлага по-висок съдебен пост, но според нас, колкото и да
е бил приемлив той, едва ли е бил от такова съществено значение, за да
се реши на такава стъпка. Следователно трябва да има и нещо друго. И
то е, че по същото време в гр. Русе вече се е установил на адвокатска
практика неговият състудент Г. Губиделников. Дали по онова време е
бил оженен за сестра му или това става по-късно, тепърва ще се уточняТеодоров, Ив. Теодоров. Т. Парламентарният лъв, с. 333.(Teodorov, Iv.
Teodorov. T. Parlamentarniyat lav, s. 333).
21
Пак там.
22
НБКМ–БИА, ф. 273, а.е. 1, л. 2. (NBKM–BIA, f. 273, a. e. 1, l. 2).
23
НБКМ–БИА, ф. 273, а.е. 1, л. 2. (NBKM–BIA, f. 273, a. e. 1, l. 2).
24
НБКМ–БИА, ф. 273, а.е. 1, л. 3. (NBKM–BIA, f. 273, a. e. 1, l. 3).
20
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ва. Обстоятелството, което е изиграва решаваща роля са, именно близките отношения между двамата приятели.
В крайдунавския град Т. Теодоров пребивава до началото на октомври 1885 г., когато решава да продължи по-нататък своето образование. С редовно изваден задграничен паспорт той се отправя първоначално за Виена, където оставя на лечение болния си баща, и след
като консултациите с лекарите приключват, той потегля за френската
столица с намерение за защити докторат25. Една година специализира в
Сорбоната – от ноември 1885 до юни 1886 г.26
Непредвидени обстоятелства, за които ще стане дума по-нататък
в изложението, го принуждават да се завърне в страната и да дава обяснение за отправено срещу него сериозно обвинение, че след избухването на Сръбско-българската война от 1885 г. не се е явил в зачислената
опълченска рота и по този начин се оказва в положение на дезертьор.
Още докато е във френската столица, Т. Теодоров отправя специално
изложение до военния министър, в което обстойно излага причините,
поради които по време на споменатата война не се явил в определената
му опълченска рота, от тях като съществени изтъква две: първата, че заминал за странство още преди да избухне войната на Княжеството със
Сърбия, и втората, че не е получил официално известие да се завърне в
страната, след като войната вече е факт27.
Тъй като освен него са обвинени и още няколко русенски жители, между които и Г. Губиделников, Министерството на правосъдието
възлага на специално лице да проучи случая. Неговото становище е
кратко, ясно и категорично: за Т. Теодоров мотивите, които той излага,
са неприемливи, тъй като той не е трябвало да чака каквато и да било
покана, а веднага след излизането на княжеския указ за мобилизиране
на народното опълчение, обнародван в Държавен вестник на 3 ноември
1885 г., веднага е трябвало да тръгне за България28. До съд обаче не се
стига, тъй като през март 1887 г. процесът е прекратен29. Макар и опраПрепис от прошение на Т. Теодоров до военния министър, Париж, 29 декември 1885 г. – НБКМ–БИА, ф. 273, оп. 1, а. е. 2, л. 156. (Prepis ot proshenie na T. Teodorov
do voenniya minister, Parizh, 29 dekemvri 1885 – NBKM–BIA, f. 273, op. 1, a. e. 2, l. 156).
26
Теодоров, Ив. Теодоров. Т. Парламентарният лъв, с. 244. (Teodorov, T.
Teodorov. T. Parlamentarniyat lav, s. 244).
27
НБКМ–БИА, ф. 273, оп. 1, а.е. 2, л. 156–158. (NBKM–BIA, f.273, op.1, a. e. 2,
l. 156–158).
28
НБКМ–БИА, ф. 273, оп. 1, а.е. 2, л. 170–174. (NBKM–BIA, f.273, op.1, a. e. 2,
l. 170–174).
29
Пак там, л. 180.
25
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вдан, дезертьорството остава като петно в биографията на Т. Теодоров.
Тъй като е напуснал и службата си в Русенския апелативен съд,
Теодоров става съдружник на Г. Губиделников, който вече има своя адвокатска кантора в същия град. В своите спомени за Т. Теодоров, Петър
Пешев – юрист и виден политически и държавен деец в края на ХIX и
началото на ХХ в.30, дава следните данни за неговата адвокатска дейност: „Когато започнах след 1887 г. да отивам от Севлиево в Русе, за да
пледирам пред Апел. съд по дела като адвокат, възобнових там познанството си с Теодорова, въздигнал се вече като най-пръв адвокат. Той заедно с Д. К. Вачов31, К. Панайодов32 и В. Константинов, негови колеги,
съдейства много щото Русенския апел. съд, в който служеха вещите,
достойните и независими съдии г-да Вен. Попов, А. Каназирски, Н.
Селвили, д-р Д. Минков и после Ст. Сокеров, Ф. Попов и др., да стане
непоколебима твърдина на закона, правото и истината“33.
Като адвокат Т. Теодоров разгръща активна юридическа дейност почти през целия си живот. По-активна тя е по времето, когато
не участва в управлението на страната. Делата в по-голямата си част
са граждански. От наказателните повечето от тях имат криминален характер. Не липсват и политически процеси. От тях най-трайна диря оставя този, подет от Стамболовия режим против митрополит Климент
Търновски. За нас обаче немалък интерес представляват данните, които
представя за него споменатият П. Пешев не само за процеса, но и за
усилията, положени от Т. Теодоров като защитник на владиката. Затова
ще си позволим да се спрем малко повече на фактите, които той изнася
по този повод. Според него причина за съдебното преследване на Търновския владика е произнесена от него реч в Търново на 14 февруари
1893 г., в която той прочита едно от посланията на апостол Павел до
евреите с мото „Верую Мойсей велик быв“. Митрополитът не се заТашев, Т. Министрите на България, 366–367. (Tashev, T. Ministrite na
Bulgaria, 366–367).
31
Пак там, 84–85.
32
Ангелова, Р. Константин Панайодов (1866 – 1944) – министър и дарител. – В:
Традиционная культура славянских народов в современном социокультурном пространстве. Славянск–на –Кубани, 2013, 15–21. (Angelova, R. Konstantin Panayodov
(1866 –1 944) – ministur i daritel. – V: Traditsionnaya kultura slavianskih narodov v
sovremennom sotsiokulturnom prostranstve. Slavyansk-na–Kubani, 2013, 15–21).
33
Пешев, П. Теодор Теодоров като защитник на митрополит Климента. – В:
Сборник в памет на Теодор Ив. Теодоров. София, 1925, с. 25. (Peshev, P. Teodor
Teodorov kato zashtitnik na mitropolit Klimenta. – Sbornik v pamet na Teodor Iv. Teodorov.
Sofia, 1925, s. 25).
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доволява само с това, но отправя и възвишени и похвални думи и към
българския народ, загдето опазил своето православие през тежките векове на османското иго и че благодарение на него той получава своето
освобождение34.
Речта на висшия духовник прави силно впечатление на многобройните богомолци. От нея остават впечатлени и симпатизантите
на управляващите, които присъстват на службата главно заради почитта си към княза35. В думите на киреарха обаче те съзират нападки
срещу княза и Стамболов, заради приетото от тях изменение на чл.
38 от Търновската конституция по начин, който да даде възможност
на бъдещия престолонаследник да бъде от католическо вероизповедание.
Преди да стане това, избухва и случката с митрополит Климент в
Търново, която взема твърде драматичен ход. Причините за това П. Пешев основателно съзира във факта, че приятелите на Ст. Стамболов в
родния му град в лицето на Ив. Халачов36, Зах. Градинаров37 и др. губят
влиянието си сред местното гражданство и за да го повдигнат, решават
да се разправят със своя противник – владиката, макар че той не е политическо, а църковно лице. Те именно придават на произнесената от
него реч „бунтовнически характер“, на следващия ден нахлуват в митропролитското здание, измъкват го оттам и с един файтон го отвеждат
в Лясковския манастир „Св. св. Петър и Павел“38.
След известно време прокурорът Ганю Чолаков, под диктовката
на самия Ст. Стамболов (без това да се афишира публично), завежда
дело против висшия духовник и го изправя пред съда. За защитник на
обвиняемия е поканен д-р К. Стоилов. Поради невъзможността да се
Петков, П. Митрополит Климент Търновски и Стамболовият режим (1887 –
1894). – Духовна култура, 1991, 3, 15–19. (Petkov, P. Mitropolit Kliment Turnovski i
Stamboloviyat rezhim (1887 – 1894) – Duhovna kultura, 1991, 3, 15–19).
35
Самата литургия е отслужена за Кобурга, тъй като датата 14 февруари е неговият рожден ден.
36
Ташев, Т. Министрите на България, 490–491. (Tashev, T. Ministrite na
Bulgaria, 490–491).
37
Бележити българи. Биографичен и библиографски справочник за дейци, родени, живели и работили във Велико Търново през ХІІ – ХХ в. София, 1985, с. 69.
(Belezhiti bulgari. Biografichen i bibliografski spravochnik za deyci, rodeni, zhiveli i
rabotili vuv Veliko Turnovo prez XII – XX v. Sofia, 1985, s. 69).
38
Пешев, П. Историческите събития и деятели. От навечерието на Oсво
бождението ни до днес. С бележки за живота ми. София, 1993, с. 26. (Peshev, P.
Istoricheskite subitiya i deyateli. Ot Osvobozhdenieto ni do dnes. S belezhki za zhivota mi.
Sofia, 1993, s. 26).
34
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заеме с тази задача той посочва други адвокати за защитници – Петър
Пешев, Т. Теодоров и М. Гайдов.
Процесът срещу владиката се води в сградата на търновското
читалище „Надежда“. Салонът и улицата пред него са препълнени с
народ, който посреща с „голяма почтителност“ подсъдимия. От своя
страна митрополитът отговарял с благославяния. За да следят развоя
на делото, в Търново пристигат съмишленици на Ст. Стамболов и от
близките градове – Севлиево, Елена, Лясковец и Горна Оряховица39.
Пръв от защитниците на подсъдимия взема думата Т. Теодоров.
Той според П. Пешев говори „развълнуван, вдъхновено, увлекателно, със
силен глас, с мощен език, в младежки жар, убедително, изчерпателно, с
аргументи съкрушителни“. Опитва се да убеди съдиите и съдебните заседатели и апелира към тях да не се солидаризират с „едно скроено обвинение, което е оскърбително и вредно за държавата“ и „предизвикателно
за нашата Църква“. Най-силният аргумент на защитника е фактът, че в
произнесеното от обвиняемия слово не се съдържат „престъпни елементи“, нито има доказателства за „престъпно намерение“ на посъдимия40.
Ето и заключението на неговия севлиевски колега: „Теодоров вложи в речта си всичките си дарби, вещината и силата на убеждението
си. Той вложи в нея цялото си същество. Присъстващата многобройна
публика със затаен дъх следеше мощната реч на оратора. Тя беше обаяна, трогната, възхитена. Пред нея защитникът въздигна заслугите на
Климента, възвеличи образа му, възложи му ореол на мъченик, страждущ невинно за вярата, гонен несправедливо за изпълнение (на) дълга
си към нея. Съдебните заседатели, смутени от убедителното слово на
Теодорова, слушаха речта му с наведени очи, присрамени. Прокурорът
се червеше, хилеше се гузно и се мъчеше да прикрие срама си41.
Въпреки убедителните слова на Т. Теодоров и другите защитници,
Търновският окръжен съд осъжда митрополит Климент на доживотен затвор. Търновският апелативен съд намалява присъдата на три години заточение. Преди още присъдата да бъде утвърдена от Върховния касационен
съд, владиката е откаран в Гложенския манастир, където остава до падането на правителството на Ст. Стамболов, макар да е помилван по-рано“42.
Николова, В. От извисяването до изпепеляването, с. 245. (Nikolova. V. Ot
izvisyavaneto do izpepelyavaneto, s. 245).
40
Пешев, П. Историческите събития и деятели, с. 27. (Peshev, P. Istoricheskite
subitiya i deyateli, s. 27).
41
Пак там, 27–28.
42
Пак там.
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Несполучливият изход на процеса срещу митрополит Климент
ни най-малко не се отразява на авторитета, който Т. Теодоров вече си е
създал като адвокат. Дейността му като магистрат привлича вниманието на най-видните държавници по онова време в лицето на Драган Цанков, д-р К. Стоилов, Ив. Ев. Гешов, които виждат в него фигура, която
ще играе важна роля в обществения живот на страната43.
Когато през лятото на 1883 г. Т. Теодоров се завръща от Одеса, заварва нерадостна ситуация в отечеството си. Режимът на пълномощията бележи крах, либералите се роят, а Консервативната партия слиза от
политическата сцена. Това кара младия Теодоров да се отдаде предимно на юридическата си дейност44.
На 9 август 1886 г. княз Александър Батенберг е детрониран от
българския престол. На другия ден след това събитие, 10 август 1886 г.,
младият магистрат е поканен от окръжния управител Червеняков да
произнесе „одобрителна реч“ пред русенското гражданство, което той
и прави. Както обаче се знае, събитията след преврата се развиват в
обратна посока, при която детронаторите са прогонени от страната, а
князът е върнат обратно в нея. При така създалата се нова ситуация заради произнесеното слово Т. Теодоров е арестуван и в продължение на
няколко дни хвърлен в затвора, където е подложен на тежки изтезания
от привържениците на контрапреврата45.
В статия, поместена години по-късно по повод смъртта на Т. Тедоров, в. „Слово“ твърди точно обратното, че Т. Теодоров е преследван
заради неговите симпатии към княз Александър, което не отговаря на
изнесените от нас факти46.
Още не отшумял този случай, през март 1887 г. Т. Теодоров
отново е арестуван. Поводът е избухналия през февруари същата
година офицерски бунт в Русе47. Тъй като самата акция е дело изцяло на дейци от местния гарнизон, Т. Теодоров не взема нито пряко,
нито косвено участие в нея. Задържането си той обяснява с енерБобошевски, Цв. Теодор Теодоров като обществен деец. – В: Сборник в памет на Теодор Ив. Теодоров. София, 1925, с. 84. (Boboshevski. Tsv. Teodor Teodorov
kato obshtestven deets. – V: Sbornik v pamet na Teodor Iv. Teodorov. Sofia, 1925, s. 84).
44
Димитров, Ил. Князът, конституция и народът. София, 2001. (Dimitrov, Il.
Knyazut, konstitutsiya i narodut. Sofia, 2001).
45
НБКМ–БИА,ф. 273, оп. 1, а. е. 1, л. 3. (NBKM–BIA, f. 273, op. 1, a. e. 1, l. 3).
46
Слово, бр. 658, 5 август 1924. ( Slovo, br. 658, 5 avgust 1924).
47
Генов, Ц. Майор Атанас Узунов. София, 1965. (Genov, Ts. Mayor Atanas
Uzunov. Sofia, 1965).
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гическата си опозиционна дейност, която води против тогавашното
правителство48.
От така изнесения от самия Т. Теодоров факт е видно, че след държавния преврат от август 1886 г. той напуска пасивната си позиция по
отношение на развоя на политическия живот в Княжеството49.
Задържането му след контрапреврата от август 1886 г. го тласка
към противниците на Ст. Стамболов и д-р Васил Радославов, които поемат – първият като член на Регентския съвет, а вторият – като министър-председател – управлението на страната в своите ръце50.
Колкото и да е неприятен този инцидент спрямо него, то той едва
ли е единственият, който го подтиква да се включи в политическия живот на страната, и то като противник на регентския режим. Очевидно е,
че наред с него има и друг един, който обаче Т. Теодоров премълчава в
своите спомени. А той се отнася до влиянието, което оказват върху него
и тримата му зетьове – Михаил Ив. Маджаров, Стефан С. Бобчев и Г.
Губиделников. От биографичните им сведения е видно, че и тримата
са отявлени русофили. По-важното е, че те наред с П. Каравелов и Др.
Цанков, и особено последният, се открояват като видни симпатизанти на Русия и свързат решаването на най-съществените проблеми на
България с нея. Поради тази причина, когато след контрапреврата на
власт идват русофобите в лицето на Ст. Стамболов, д-р В. Радославов,
Захарий Стоянов и др., те не само са в опозиция, но и предприемат незабавни действия за сваляне на Регентството и поддържаното от него
правителство на д-р В. Радославов. Тъй като не разполагат с необходимите сили да противодействат на управляващите, и за да избегнат очакваните ги преследвания и репресии, Др. Цанков, М. Маджаров, С. С.
Бобчев и др. (сред тях е и Ив. Вазов) побързват да емигрират в Турция.
Др. Цанков след това се установява в Русия, където остава до падането
на Стамболовото правителство през май 1894 г. 51
Михаил Маджаров също от Турция се прехвърля в Русия, където
остава до 1889 г. След завръщането си в България работи като адвокат
НБКМ–БИА,ф.273, оп. 1, а. е. 1, л. 3. (NBKM–BIA, f. 273, op. 1, a. e. 1, l. 3).
Ангелова, Р. Младен Синигерски, Русия и политическата криза от 1886 г. –
Журнал за исторически и археологически изследвания, 2013, 1, 91–106. (Angelova,
R. Mladen Sinigerski, Rusia i politicheskata kriza ot 1886 – Zhurnal za istoricheski i
arheologicheski izsledvaniya, 2013, 1, 91–106).
50
Попов, Р. България на кръстопът. Регентството 1886 – 1887 г. София,
1991. (Popov, R. Bulgaria na krustoput. Regentstvoto 1886 – 1887. Sofia, 1991).
51
Николова, В. Драган Цанков. Политик на две епохи. Стара Загора, 1994.
(Nikolova, V. Dragan Tsankov. Politik na dve epohi. Stara Zagora, 1994).
48
49
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и публицист52. И Стефан Бобчев се установява в Русия и от 1886 до
1889 г. живее в Одеса, след което се завръща в България, като се отдава
на адвокатската си професия53. Ив. Вазов прекарва по-голямата част от
емиграцията си в Одеса. Благодарение на тази принудителна мярка там
той написва първата част на своята знаменита творба – романа „Под
игото“, която му определя и първенствуващото място в нашата литература54.
Единствен от по-видните русофили в Княжеството остава само
П. Каравелов. След абдикацията на княз Ал. Батенберг той е включен в
състава на Регентството заедно със Ст. Стамболов и подп. Сава Муткуров. След като вижда отявления антируски курс във външната политика
на другите двама свои колеги, той напуска Регентството. За Ст. Стамболов това е плесница, която той не може да му прости и търси благоприятен повод да се разправи с него. Такъв му се удава чак през 1891 г.,
когато е извършен атентат срещу него, невинна жертва на който става
финансовият министър Христо Белчев. Сред изправените пред съда по
това убийство е и П. Каравелов, който получава тежка присъда, хвърлен е в Черната джамия, където е подложен и на жестоки изтезания55.
Излиза на свобода чак след падането на Стамболовия режим56.
Т. Теодоров не последва примера на своите зетьове и остава в
страната. Наблюдава развоя на политическия ѝ живот. Нямаме данни за
това как той реагира на смазването на политическата опозиция от стамАнгелова, Р. Мемоарите на Михаил Маджаров като източник за дейността
на Народната партия (януари 1899 – февруари 1901 г.). – ИПр, 2004, 1–2, 188–200.
(Angelova, R. Memoarite na Mihail Madzharov kato iztochnik za deynostta na Narodnata
partiya (januari 1899 – fevruari 1901) – IPr, 2004, 1–2, 188–200).
53
Юбилейна книга в чест на Стефан С. Бобчев. София, 1921; Саздов, Д.
Стефан Савов Бобчев – общественик и държавник. – Историкии, 2014, 7, 156–186.
(Yubileyna kniga v chest na Stefan S. Bobchev. Sofia, 1921; Sazdov, D. Stefan Savov
Bobchev obshtestvenik i durzhavnik. – Istorikii, 2014, 7, 156–186).
54
Арнаудов, М. Иван Вазов. Живот и дело. София, 1944. (Arnaudov, M. Ivan
Vazov. Zhivot i delo. Sofia, 1944); Вълчев, В. Иван Вазов. Жизнен и творчески път.
София, 1968. (Vulchev, V. Ivan Vazov. Zhiznen i tvorcheski put. Sofia, 1968).
55
Ангелова, Р. Многопартийната политическа система в България през погледа
на Павел Милюков (1887 – 1908). – В: Россия и славянский мир в интеллектуальном
контексте времени. Славянск–на Кубани, 2012, 32–38. (Angelova, R. Mnogopartiynata
politicheska sistema v Bulgaria prez pogleda na Pavel Milyukov (1887 – 1908). – V: Rossia
i slavyanskiy mir v intellektualnom kontekste vremeni. Slavyansk-na-Kubani, 2012, 32–28).
56
Биографията на министра Белчева и присъдата по убийството му. София,
1892. (Biografiyata na ministra Belcheva i prisudata po ubiystvoto mu. Sofia, 1892);
Славейков, П. Христо Белчев 1857 – 1891. Характеристика. София, 1905. (Slaveykov,
P. Hristo Belchev 1857 – 1891. Harakteristika. Sofia, 1905).
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боловисткия режим, нито на прекъсването на дипломатическите събития с Русия през ноември 1886 г.57 При така създадената политическа
стагнация в страната, за Т. Теодоров няма друг избор, освен също да
ограничи своите действия само около адвокатската си професия. Тази
позиция той обаче напуска в последните месеци на Стамболовото управление (март – април 1894 г.), през което време заедно с д-р Димитър
Вачов поемат редактирането на в. „Народна воля“, излизал в Русе от 12
март до 4 октомври 1894 г.58
Кои са били причините, които подтикват двамата адвокати, и
особено първия от тях, към това рисковано дело? Те се крият единствено в създалата се по онова време политическа обстановка в страната, при която противоборството между Ст. Стамболов и княз Фердинанд е нявлязло в своя финален стадий. Както се знае, в първите
години на своето царуване в България Кобургът предпочита да мине
под крилото на всесилния си пръв министър Ст. Стамболов и прекарва повечето от времето си в обиколки из страната, за да се радва
на природните ѝ красоти, за да създаде впечатление не толкова сред
българската общественост, колкото у Ст. Стамболов и неговото близко обкръжение, че той не се интересува от неговите действия както
във вътрешен, така и във външнополитически план. В действителност
обаче князът още в първите месеци след встъпването си на българския престол крои планове как да се превърне в първостепенна политическа фигура в страната. Принуден да държи сметка за разстановката на политическите сили – до началото на 1891 г. като министър на
вътрешните работи и имайки за титуляр на Военното министерство
С. Муткуров – негов зет, на практика той има в ръцете си двете силови министерства в страната. При това положение всеки директен или
индиректен акт против неговото управление предварително е обречен
на неуспех с произтичащите от това последици. Нека само си припомним споменатите вече офицерски бунтове в Силистра и Русе от
1887 г., последвани от заговора на майор Коста (Константин) Паница
Ангелова, Р. Мисията на Николай Каулбарс в България (1886 г.) чрез пуб
лицистичното кредо на Евгений Кочетов. – В: Понятия, ценности, промени.
Историята: време и реалности. Варна, 2011, т. 7, 313–327. (Angelova, R. Misiyata na
Nikolay Kaulbars v Bulgaria (1886) chrez publitsistichnoto kredo na Evgeniy Kochetov. –
V: Ponyatiya, tsennosti, promeni. Istoriyata: vreme i realnosti. Varna, 2011, t. 7, 313–327).
58
Български периодичен печат 1844 – 1944. София, 1966, т. 2, с. 20. (Bulgarski
periodichen pechat 1844 – 1944. Sofia, 1966, t. 2, s. 20).
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през 1890 г., които са смазани по най-жесток начин от правителството
на Ст. Стамболов59.
В средата на февруари 1891 г., поради тежко и продължително
боледуване С. Муткуров е принуден да напусне заемания пост като военен министър в кабинета на Ст. Стамболов. Месец по-късно умира
в Неапол60. След известни колебания Ст. Стамболов дава съгласието
си на неговото място да бъде назначен младия майор Михаил Савов61,
като при това отново запазва за себе си Министерството на вътрешните
работи.
За изненада на княза новият шеф на Военното министерство не
само няма харизмата на своя предшественик, но у него липсват и политически амбиции. След поемането на министерския пост той ограничава своите действия само около преките си задължения към армията.
Такъв човек на Кобурга не е потребен в опасната му борба с министърпредседателя. Поради тази причина той бърза да се раздели с него, разигравайки задкулисно конфликт между него и министър-председателя.
Пуснат е слух, че премиерът има непозволени отношения със съпругата на майор М. Савов. Засегнат, военният министър реагира незабавно
и твърде бурно – обявява дуел на министър-председателя – една твърде атавистична мярка, останала от времето на рицарите през средните
векове. Всички усилия на лица от обкръжението на Ст. Стамболов да
убедят обидения военен министър, че подобно нещо няма с неговата
съпруга от страна на министър-председателя, остават напразни. Той настоява за „защитата на честта си“. След като отношенията между двамата министри достигнали „точката на кипенето“, самодоволен, князът
решава да сложи край на конфликта чрез преждевременното отстраняване на М. Савов от министерския пост.
Заслужено или незаслужено, това се отразява на Ст. Стамболов и
на неговата репутация като човек и държавник и го прави по-отстъпчив пред княза при решаването на въпроса за следващия титуляр на
Военното министерство. И тук князът изиграва великолепно своята
Марков, Г. Покушения, насилие и политика в България 1878 – 1947. София,
2003. (Markov, G. Pokusheniya, nasilie i politika v Bulgaria 1878 – 1947. Sofia, 2003).
60
Стойчев, Ив. Строители и бойни вождове на българската войска 1879 –
1941. София, 1941. (Stoychev, Iv. Stroiteli i boyni vozhdove na bulgarskata voyska 1879 –
1941. Sofia, 1941).
61
Стойчев, Ив. Биографии на висши български военачалници през войните 1885,
1912 – 1913 и 1915 – 1918. София, 1928, с. 29. (Stoychev. Iv. Biografii na vishi bulgarski
voenachalnici prez voynite 1885, 1912 – 1913 i 1915 – 1918. Sofia, 1928, s. 29); Ташев, Т.
Министрите на България, 39–397. (Tashev, T. Ministrite na Bulgaria, 396–397).
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роля – уж „случайно“, той подхвърля като кандидат за овакантения
министерски пост името на полковник Рачо Петров, заемал тази позиция след Сръбско-българската войно, но отстраняването на М. Савов
го заварило като началник-щаб на армията, т.е. втората по значимост
фигура във Военното министерство62. Поради това и предложението за
неговото издигане на високия държавен пост на пръв поглед изглежда
съвсем „нормално“. Това обстоятелство обаче не е от особено значение
за княза. На него му трябва доверен човек, за да е сигурен в борбата си
против все още всесилния пръв министър. А Р. Петров отдавна бил дал
доказателства за лоялен към короната офицер. Но това обстоятелство
не направило особено силно впечатление на иначе крайно мнителния
Ст. Стамболов и той дал съгласието си за назначаването на полковник
Р. Петров за военен министър. Последвалите след това събития идат
да покажат, че с тази си постъпка първият министър е подписал сам
смъртната присъда на своята политическа кариера.
Преди още да се разрази политическият спектакъл през пролетта на 1894 г., стават и някои други събития, които свидетелстват за
сериозни пукнатини в дитатурата на първия стамболовистки режим.
Неочаквано за българската общественост година по-рано надига глава
така наречената легална опозиция в лицето на д-р К. Стоилов, д-р В.
Радославов, Григор Д. Начович, Димитър Тончев и др., които се обединяват в т. нар. Съединена легална опозиция. Първата им стъпка е
основаването на в. „Свободно слово“, обявен формално като продължение на в. „Народни права“, орган на радослависткото крило от старата
Либерална партия, престанал да излиза през април 1891 г.63
В. „Свободно слово“ се появява на 13 юни 1893 г. под редакторството на Стоян Петров. Едва от брой 45 начело на него застава Иван
Белинов – военен деец и юрист, който тепърва ще играе видна роля в
политическия живот на страната64. Но не тези редактори дават облика
на вестника, а споменатите по-горе политически личности – д-р К. Стоилов и др., които вземат активно участие в неговото списване.
Пеев, П. Генерал Рачо Петров. София, 1940. (Peev, P. General Racho Petrov.
Sofia, 1940); Стойчев, Ив. Биографии, с. 54; Костов, Ев. Генерал Рачо Петров – жизнен и професионален път. – ИПр., 6, 76–95. (Stoychev, Iv. Biografii, s. 54; Kostov, Ev.
General Racho Petrov – zhiznen i profesionalen put. – IPr, 6, 76–95).
63
Николова, В. Съединената легална опозиция в България (1893 – 1894). –
ИПр, 1981, 6, 77–78. (Nikolova, V. Suedinenata legalna opoziciya v Bulgaria (1893 –
1894). – IPr, 1981, 6, 77–78).
64
Маринов, И. Забравеният Иван Белинов. – Сигнал, 1990, № 5, 11-12.
(Marinov, I. Zabraveniyat Ivan Belinov. – Signal, 1990, № 5, 11–12).
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Не може да се отмине още един факт – датата, когато се появява
в. „Свободно слово“ – юни 1893 г. За изследователите на Стамболовата
епоха това е време, когато току-що е приключило своята работа Четвъртото Велико народно събрание65, което приема предложената от самия
Ст. Стамболов нова редакция на прословутия чл. 38 от Търновската
конституция, с която се дава право и на княз Фердинанд да запази своето вероизповедание, макар че то не е източноправославно66.
Малко преди да бъде свикано Четвъртото Велико народно събрание, е извършена женитбата на княз Фердинанд с пармската принцеса
Мария Луиза. По такъв начин става възможно да се положат основите на Кобургската династия в България, която е най-главната цел на
немския принц след заемането на българския престол. От този момент
запазването и укрепването на династията се превръща в първостепенна
цел в цялостната политическа дейност на българския владетел до неговата абдикация през есента на 1918 г. По всякакви други въпроси той е
склонявал на едни или други отстъпки и компромиси, само не и по този
за сигурността на династията му.
За излизане от така създалата се ситуация няма друга възможност,
освен отстраняването на Ст. Стамболов от властта. Кобургът обаче няма
намерение да влезе в открито противоборство с първия си министър, а
предпочита индиректната борба, в която той се оказва достоен наследник на своите предци. За тази цел първата по-съществена крачка, която предприема, е активизиране на легалната опозиция в Княжеството.
Водителите на опозиционните партии, с изключение на П. Каравелов,
който, както се посочи вече, по онова време е в Черната джамия, това
и очакват и веднага надигат глава. В. „Свободно слово“ се превръща
в тяхната печатна трибуна: с всеки следващ негов брой атаките срещу
управлението на Стамболовото правителство стават все по-остри, а в
нередки случаи – и невъздържани67.
Цураков, А. Енциклопедия на правителствата, народните събрания и
атентатите в България. София, 2008, с. 438. (Tsurakov, A. Entshiklopediya na
pravitelstvata, narodnite subraniya i atentatite v Bulgaria. Sofia, 2008, s. 438).
66
Гешева, Й. Държавната институция Велико народно събрание:1879 – 1911.
Исторически аспекти. София, 2001. (Gesheva, Y. Darzhavnata institutsiya Veliko
narodno subranie: (1879 – 1911). Istoricheski aspekti. Sofia, 2001).
67
Ангелова, Р. Двубоят Шумен – Стефан Стамболов (1887 – 1894). – В:
Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Т. 4. Варна, 2007, 277–
294. (Angelova, R. Dvuboyat Shoumen – Stefan Stambolov (1887 – 1894). – V: Ponyatiya,
tsennosti, promeni. Istoriyata: vreme i realnosti. T. 4. Varna, 2007, 277–294).
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Интересното в случая е търпението на министър-председателя,
който при това има под ръка и известния закон за ограничение на печатното слово (посредством т. нар. Башева поправка68. Дали той съзира задкулисната подкрепа на княза или не, или дотолкова е заслепен
от своето всесилие, което го кара да пренебрегне писанията на опозиционния вестник, това засега остава открит въпрос. Разбира се, в. „Свободно слово“ не е оставен на мира. Срещу него се изправя с целия си
ръст правителственият официоз – в. „Свобода“, който непрекъснато се
занимава с неговите атаки и на свой ред го напада непрестанно до правителствената промяна от май 1894 г.
При тази ситуация в Княжеството в борбата против първия стамболовистки режим се намесва и Т. Теодоров. Според добре осведомени
източници той предприема издаването на споменатия по-горе в. „Народна воля“ с материалната подкрепа на влиятелните русенски граждани Дим. Йонов, Г. Губиделников, Хр. Касабов, Спиридон Стомоняков,
Ал. Каназирски, Гецо Ангелов, Д. К. Мачов, Ст. Михов, Алеко Юрданов, В. Петкович, Г. Цанков, Г. Чартинов, Г. Стефанов, Г. Петрович,
Ил. Трифонов, Кръстьо Н. Попов, сред които е и Панайот Хитов – известният четнически войвода от възрожденската епоха, който след Освобождението се установява в Русе и живее в града до края на живота
си. Под редакцията на Т. Тедоров и Д. К. Вачов в. „Народна воля” се
включва в нападките на опозиционния печат против управлението на
Ст. Стамболов.
Изненадващото в случая е обстоятелството, че младият адвокат
не се задоволява само с печатните атаки на редактирания от него вестник против правителството на Ст. Стамболов, но става инициатор и за
свикването на протестно събрание против него. Това става на 21 април
1894 г., т.е. в самото навечерие на падането на Стамболовия кабинет.
Макар че то става със съгласието на тогавашния кмет на града П. Попов, рискът е твърде голям. Поради тази причина вечерта преди свикването на събранието при Т. Теодоров отива лично помощник-кметът
Г. Михов, който най-настойчиво го моли да не се явява сутринта на
другия ден на митинга, тъй като го грози реална опасност от убийство.
Предупреждението на отговорното лице от общината предизвиква обратен ефект – то възбужда гняв у Т. Теодоров, който му заявява на висок
глас: „Кажете на управниците и на предвожданите от тях шайки, че
утре аз ще се кача на ораторската трибуна и при възгласа „Долу СтамТопенчаров, В. Българската журналистика 1885 – 1903. София, 1963, 246–
248. (Topencharov, V. Bulgarskata zhurnalistika 1885 – 1903. Sofia, 1963, 246–248).
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болов! Долу тиранията!“ ще говоря на народа, макар и да зная, че това
ще бъдат последните думи в моя живот“69.
И това не са празни закани на младия юрист, тъй като на следващия ден пред събралото се множество пред хотел „Дачия“, той наистина произнася реч против управлението на Ст. Стамболов. Разбира се, не
закъсняват и ответните мерки от страна на правителствените съмишленици. Те нападат и разгонват присъстващите на митинга70. Мнозина са
ранени и пострадали. Самият Т. Теодоров се спасява от действията им
благодарение на факта, че е заобиколен от приятели и близки. Прозорците на хотела са изпочупени, но Т. Теодоров е изведен невредим през
задния вход на хотела. Вечерта той е посетен от свои приятели, които
го поздравяват с щастливото му избавление. Ефектът от произнесата
му реч е твърде голям и тя е коментирана през целия ден от местните
граждани71.
Като юрист младият Т. Теодоров има за свое силно оръжие устното слово, което той използва обикновено при многобройните си пледоарии в съдебните зали или от високата трибуна на Народното събрание
като депутат или министър. Никога до случката в Русе през 1894 г. и
след нея той не се включва в площадна борба, поради което и тази му
постъпка остава единствена в неговата политическа биография.
С това приключва ранния период от житейската биография на Теодор Теодоров. Общественополитическото развитие по време на управлението на Стефан Стамболов, нарушаването на конституционните
норми и свободи дават подтик на Теодоров да се ориентира към политиката и да гради политическа кариера.

Трифонова, Т. Теодор Теодоров – ранна обществена и опозиционна дейност в Русе (1886 – 1894). – В: Алманах за историята на Русе. Русе, 2002, 481–489.
(Trifonova, T. Teodor Teodorov – ranna obshtestvena i opozitsionna deynost v Ruse
(1886 – 1894). – V: Almanah za istoriyata na Ruse. Ruse, 2002, 481–489).
70
Златев, Л. Политическият живот в Русе 1879 – 1900. Русе, 1998, 164–165.
(Zlatev, L. Politicheskiyat zhivot v Ruse 1879 – 1900. Ruse, 1998, 164–165).
71
Огнянов, С. Из борбата на Т. Теодоров против управлението на Стамболова. –
Сборник в памет на Теодор Ив. Теодоров. Сoфия, 1925, 30–31. (Ognyanov, S. Iz
borbata na T. Teodorov protiv upravlenieto na Stambolova. – Sbornik v pamet na Teodor Iv.
Teodorov. Sofia, 1925, 30–31).
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ШУМЕН И ШУМЕНСКАТА РУСКА ГИМНАЗИЯ
В ТВОРЧЕСТВОТО НА ГАЙТО ГАЗДАНОВ
Ганка Рупчева
SHUMEN AND SHUMEN RUSSIAN HIGH SCHOOL
IN THE CREATIVE WORK OF GAITO GAZDANOV
Ganka Roupcheva
Subject of this publication are the story „The Island” and the obituary “A.A. Beyer”
whose themes are based on the memories of the Russian writer Gaito Gazdanov for his
discipleship from April 1922 to the autumn of 1923 in the Shumen Russian High School and
its first Director Anatoly Apolonovich Beyer. They contain valuable literary and historical
evidences of autobiographical and biographical character of the original household placement of the High School and the students and teaching staff. In the described characters
some of their prototypes are recognized in specific situations, including the author and the
Director of the High School A. A. Beyer. This authentic information supplements and clarifies the history of Shumen Russian High School.

Не веднъж руският писател Гайто Газданов1, бивш ученик от ШуГайто (Георги) Иванович Газданов (6. ХІІ. 1903, Санкт Петербург – 5. ХІІ.
1971, Мюнхен), прозаик, литературен критик, журналист. Произхожда от осетински
аристократичен род с военни и културни традиции. Годините на ранното му детство
преминават в условията на руска културна среда. Баща му Иван Сергеевич Газданов е
лесовъд, завършил висшето си образование в Петербург, а майка му Вера Николаевна
Абациева, завършила Бестужевските курсове, е преподавател по немски и френски
език, на която Гайто Газданов дължи знанието на езици и своето отношение към литературата. Учи в Полтавския кадетски корпус (1911 г.) и в лицей в Харков (1912 г. –
1919 г.). Ненавършил шестнадесет години, отива на фронта и както по-късно пише,
за да „узнае какво е война“. В Доброволческата армия на ген. Врангел е стрелец на
брониран влак. През ноември 1920 г. с параход от Крим се евакуира с частите на
армията в Константинопол. Две години прекарва във военен лагер в Галиполи и в
Константинопол. В началото на 1922 г, за да продължи образованието си, постъпва в Константинополската руска гимназия, която през април 1922 г се премества в
България – гр. Шумен, и се преименува на Шуменска руска гимназия. През септември 1923 г. получава атестат за гимназиално образование и Нансенов паспорт, и през
есента на същата година заминава от София за Париж. За да се осигури материално,
1
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менската руска гимназия, в литературното си творчество си спомня
за времето на своето пребиваване в гр. Шумен и Шуменската руска
гимназия, в която продължава и завършва средното си образование от
пролетта на 1922 г. до есента на 1923 г. В основата на сюжета на разказа „На острова“2 са автобиографичните спомени на Г. Газданов за ученичеството в Шумен. В разказа се съдържа единственото литературно-документално описание в творчеството на Газданов с реални теми
и епизоди от живота в гимназията, със сведения за училищния бит, с
автобиографични и биографични факти за учениците, преподавателите
и възпитателите, някои от които като основни персонажи имат реални
прототипи, съпроводени с личностни характеристики.
След кратко въведение в началото на разказа за пребиваването му
в Константинопол, Г. Газданов ни въвежда в обстановката и атмосферата след преместването на Константинополската руска гимназия през
април 1922 г. в Шумен – „малък провинциален град“. Но в България,
както той пише, „всички градове са малки и провинциални“, имайки
предвид началото на 20-те години на ХХ век. Исторически факт е описанието за характера на гимназията като осмокласна от затворен тип
с пълен пансион за учениците, каквито обикновено по това време са
руските емигрантски учебни заведения в България. Гимназията е настанена в голяма стара казармена сграда, в която поради липсата на
отопление и нередовното постъпление на средства за преустройването ѝ учениците сами измайсторяват глинени печки, за икономия ходят
боси през лятото, а осветлението е с газени лампи. Такова е описанието
на автора за състоянието на сградата и бита по време на първоначале принуден да работи като пристанищен товарач на кораби, чистач на локомотиви,
механик в заводите „Рено“ и „Ситроен“ и нощен таксиметров шофьор. От 1928 г.
до 1932 г. четири години посещава курсове в Историко-филологическия факултет на
Сорбоната по история на литературата, социология и икономика. Започва да публикува свои романи, повести и разкази. Заедно с Владимир Набоков са признати за найталантливите писатели на младото поколение на руската емигрантска литература.
Член е на Съюза на млади писатели и поети, преименуван през 1931 г. в Обединение
на руските писатели и поети. През 1932 г. влиза в руската масонска ложа „Северна
звезда“ и е неин член до смъртта си. Участва във Френската съпротива. От 1953 г. до
края на живота си работи в американското радио „Свобода“ в Мюнхен, в което води
предавания, посветени на руската литература. Издава няколко романа и се утвърждава като един от най-ярките прозаици на Руското зарубежие. Пише само на руски език.
Умира в Мюнхен. Погребан е в руското гробище в Сен-Женевиев дьо Буа до Париж.
2
Разказът „На острова“ е публикуван като приложение в най-популярния и
влиятелен вестник на руската емиграция – Последние новости, 3 април 1932 г., издаван в Париж и редактиран от П. Н. Милюков.
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ното му пребиваване в Шумен. Но, както е известно, още от средата на
август 1923 г. българското правителство започва ежегодно да отпуска
значителна сума за финансовото осигуряване на руските емигрантски
училища, в т. ч. и на Шуменската гимназия3. Самият Г. Газданов покъсно, в писмо от Париж до директора на гимназията А. А. Бейер, пише
за това как гимназията, като кораб „в продължение на година и половина безметежно се носи за сметка на български пари…“4.
Друг епизод от разказа е посветен на ученическия състав, който според Г. Газданов при преместването на гимназията в Шумен бил
„над 200 човека и към петдесетина души служебен и педагогически
персонал“5, за който авторът уточнява: „И учениците, и персоналът не
бяха съвсем обикновени. Болшинството от гимназистите през близкото
минало бяха войници, офицери и матроси“. Това е причина за голямата
възрастова разлика на учениците. Пак според Газданов, в VІІ клас, в
който бил и самият той, най-малкият ученик бил на седемнайсет години, а най-големият – на тридесет и шест, без да се знае как това се
отчита в официалните ведомости. И действително, в Книгата за успеха
на 76-те ученици от VІІ клас, в който е и деветнадесет годишният Гайто Газданов, през учебната 1922 – 1923 година възрастови данни не са
отбелязани6. През същата учебна година една част от тях – по-възрастните и с по-висок успех, между тях и авторът, са прехвърлени в VІІІ
клас с цел да завършат в съкратен срок гимназиалното си образование.
През септември 1923 г. от тях се дипломират 44 души, в това число и
Г. Газданов. Според Ведомостта за общия бал на атестата за зрелост
на изпитната комисия на учениците от този VІІІ клас, вече като трети
випуск на гимназията, са отбелязани следните възрастови данни: 1 на
Рупчева, Г. Руската гимназия в Шумен – 1922 – 1934 г. – В: Оттук започва
България. Материали от Втората национална конференция по история, археология и
културен туризъм „Пътуване към България” – Шумен, 14 – 16.05.2010 г. Шумен, 2011,
с. 635. (Rupcheva, G. Ruskata gimnazia v Shumen – 1922-1934 g. – V: Ottuk zapochva
Bulgaria. Materiali ot Vtorata natshionalna konferentshia po istoria arheologia i kulturen
turizum „Putuvane kum Bulgaria“ – Shumen, 14 – 16. 05. 2010 g. Shumen, 2011, s. 635).
4
ГАРФ, ф. 6089, оп. 1, д. 14, л. 43. (GARF, f. 6089, oр. 1, d. 14, l. 43.); Рупчева, Г.
Из кореспонденцията на А. А. Бейер със студенти – възпитаници на Шуменската
руска гимназия 1922 – 1928 г. – В: Историкии, 2015, 8, с. 160. (Rupcheva, G. Iz
korespondentshiata na A. A. Beyer sus studenti – vuzpitanitshi na Shumenskata ruska
gimnazia 1922 – 1928 g.) – V: Istorikii. 2015, 8, s. 160).
5
Шуменски вести, бр. 17, 15 април 1922 г. (Shumenski vesti, br. 17, 15 april
1922 g.). Съобщава се, че на 14 април 1922 г. в Шумен пристигат 252 ученици и 30
учители от Константинополската гимназия.
6
ДА–Шн, ф. 570к, оп. 1, а. е. 3, л. 98. (DA–Sh, f. 570k, op. 1, a. e. 3, l. 98).
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16 г.; 1 на 17 г.; 9 на 18 г.; 9 на 19 г.; 13 на 20 г.; 7 на 21 г; 1 на 22 г.; 2
на 23 г. и 1 на 25 г.7 За този не „съвсем обикновен“ възрастов белег на
ученическия състав намираме потвърждение Ведомостите за първите
три випуска, според които разликата във възрастта на преобладаващата
част от випускниците обикновено е била 6 – 7 години, като понякога е
достигала и повече години8. Причината за това е, че учениците, прекъснали обучението си по време на Първата световна война, революциите
и Гражданската война в Русия, е трябвало да продължат и да завършат
гимназиалното си образование, за да постъпят във висше учебно заведение, а също така и за адаптиране към новите социално-икономически
условия в чужбина.
В този епизод се съдържат и сведения за социалния състав на
учащите се в гимназията: „Сред нас бяха огняри, артилеристи, матроси от търговския, военния и ветроходния флот“, между които в V
клас бил и комендантът на Керч, град на източния бряг на Кримския
полуостров. „Имаше черноборсаджии, дърводелци, работници, офицери с различни звания, не по-старши от капитан, впрочем. Имаше
един ротмистър… завършил кадетски корпус в Русия през деветстотин и десета година. И всички тези хора усърдно учеха. Културното им
ниво също беше много различно – пояснява Газданов, – но учениците
с нормални за възрастта си обем знани бяха нищожно малцинство“.
При постъпването в гимназията това се установявало чрез предварителните прослушвания и разпределението на учениците по класове. И
Газданов разказва как преподавателят по математика като изпитвал новоприет юноша около осемнадесетгодишен, все още облечен с военен
кавалерийски панталон и обут в широки ботуши, се установило, че той
не знаел как да напише условието за извеждане на първата формула на
простото квадратно уравнение, защото не познавал латинската азбука.
„Това беше нещо изключително дори за нас“ – заключава Газданов.
Спомня си и „терзанията“ на друг негов съученик, който за превод на
„три странички откъс от „Клетниците“ на Виктор Юго“, за часовете
по френски език, се затруднил толкова много, че извадил „четиристотин непознати думи.“ Тези разказани от автора случаи показват с какви трудности е трябвало да се справят при продължаване на учението
си възпитаниците на гимназията, а и техните преподаватели, за да се
осигури успешното завършване на прекъснато образование на стотици
руски деца и юноши.
7
8

Пак там, а. е. 13, л. 10.
Пак там, а. е. 3, л. 6.
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Според Г. Газданов „не по-малко оригинален“ бил и педагогическият персонал, в който не всички били професионални преподаватели.
Една немалка част от него били бивши военни, участвали в Гражданската война. „Като най-добър“ сред преподавателите авторът откроява
личността на директора на гимназията Григорий Григориевич Мейер,
под чийто персонаж се разпознава първият директор на Шуменската
руска гимназия Анатолий Аполонович Бейер9. И макар че бил бивш
военен, преподавател в артилерийско училище в Русия, както Газданов обяснява: „В него нямаше нищо военно или административно. Той
обаче управляваше гимназията, нещо особено трудно при такъв състав
учащи се, при вечно трудни материални обстоятелства, толкова добре
и умно, че нямаше нито резки мерки, нито наказания. Всичко вървеше толкова прекрасно, колкото това беше изобщо възможно. Всеки
гимназист се ползваше с такава свобода, че би могъл да прави всичко,
каквото поиска; но дори най-непоправимите ученици нито веднъж не
пожелаха да се възползват от тази свобода“. Определяйки А. А. Бейер като „дейна личност“, Г. Газданов описва как директорът прилагал
„следния начин на въздействие: „вечер, след храна, той събираше всички ученици и разговаряше с тях по едни или други простъпки, като ги
коментираше накратко. В това той беше безжалостен: четеше на глас
любовната кореспонденция между учениците…“. Описани в разказа са
конкретни случаи на подобни коментари на невинаги коректен изказ
и добър стил в личната кореспонденция на ученици, имената на които
А. А. Бейер назовавал пред цялата гимназия и така успешно постигал
възпитателно въздействие. За положителното въздействие на този възпитателен подход, често прилаган и по-късно от А. А. Бейер при т. нар.
Анатолий Аполонович Бейер (1875 – 1938) – генерал-майор, от дворянски
произход, завършил Тифлиския кадетски корпус (1891), Михайловското артилерийско
училище (1894) и Михайловската артилерийска академия (1901). От 1901 до 1917 г.
е библиотекар и щатен преподавател в Константиновското артилерийско училище. В
Гражданската война е помощник-инспектор на артилерията на Доброволческата армия
и помощник-завеждащ артилерийското снабдяване на Въоръжените сили на Южна
Русия. Емигрира в Турция, където е директор на Константинополската руска гимназия
на Общоруския съюз на градовете. След преместването ѝ в България – гр. Шумен, от
1922 до 1928 г. е директор на преименуваната вече Шуменска руска гимназия. Член
на Обществото на руските офицери артилеристи в кралство СХС, на Обществото
на инженерите и техниците на ЧСР, на Обществото на физиците във Франция. През
есента на 1928 г. заминава за Парагвай, служи в газовата компания в Буенос Айрес,
Аржентина, и организира културната работа сред руските емигранти, основава кръжок
„Наука и техника“, преименуван като „Наука и изкуство“. Умира в Буенос Айрес.
9
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директорски вечеринки, си спомнят и пишат и други възпитаници на
Шуменската гимназия10.
Положително се отзовава Г. Газданов за Г. Г. Мейер (А. А. Бейер) и като преподавател: „Той преподаваше физика, при него нямаше
слаби ученици“. За себе си авторът пише: „Никога не съм бил силен в
точните науки и не изпитвах особена любов към тях; но физика учех;
беше някак много неловко да излезеш на дъската и да не знаеш как е
устроен електроскопът, или как се пречупват лъчите в лупа. Да гледаш
умните, разбиращи и снизходителни очи на Григорий Григориевич и да
не можеш да отговориш – би било направо унизително. Такова чувство
изпитваха всички и за уроците по физика се готвеха особено усърдно“.
Потвърждение на този автобиографичен епизод намираме във Ведомостта за общия бал на атестата за зрелост от изпитната сесия, в която
оценката на ученика Гайто Газданов по физика е „4“ по петобалната
система11.
Вторият интересен персонаж от преподавателите е този на преподавателя по руска литература Валентин Валентинович Рашкевич – прототип на авторитетния преподавател от Шуменската руска гимназия
Валериан Валерианович Лашкевич, син на професора по медицина в
Харковския университет Валериан Григориевич Лашкевич, чието име
намираме в енциклопедичния речник на Брокхауз и Ефрон12. В. В. Лашкевич бил юрист, адвокат, член на Държавната дума. В Шуменската
руска гимназия той преподавал по руска литература и руски език, латински, логика, психология и законоведение. В спомените си за него,
шуменските възпитаници пишат, че бил високо културен, типичен
руски интелигент с неизчерпаеми познания по не малко теми, по които
можел да говори и да увлича слушателите така, че те не забелязвали ни
времето, ни мястото. Това потвърждава и Г. Газданов: „Той принадлежеше към породата енциклопедично образовани люде с хуманистична същност, живели през бляскавото деветнадесето столетие, почти не
останали през нашия невежествен и жалък век. Като че ли той знаеше
всичко: еднакво свободно говореше и за двигатели с вътрешно горене, и за египетската култура, за медицина, математика, философия и
Воспоминания А. Воробьева. Шуменская гимназия. Русская мысль, 1 янв.
1981, с. 53; m.litfil.net /289029/ 20800-20900? pag=53
11
ДА–Шн, ф. 570к, оп. 1, а. е. 13, л. 10. (DA–Sh, f. 570k, op. 1, a. e.13, l. 10).
12
Энциклопедический словарь, том ХVІІ, изд. Ф. А. Брокгауз (Лайпциг) и И. А.
Ефрон (Петербург). С. Петербург, 1896, с. 409. (Enttshiklopedicheskii slovar, tom ХVІІ,
izd. F. A. Brokgauz (Laiptshig) i I. A. Efron (Peterburg). S. Peterburg, 1896, s. 409).
10
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английска литература“. Незабравима за Газданов остава неговата лекция за Паскал и Пастьор по време на акта за връчване на атестатите на
15 септември 1923 г когато, завършвайки В. В. Лашкевич се обърнал
към своите възпитаници: „В света има три вида борба за съществуване:
борба за поражение, борба за унищожение и борба за помирение. Помнете, че най-добрият и най-изгоден вид борба е борбата за помирение“.
Навярно твърде хуманистично и поучително ще да е прозвучало това
послание, изречено от учителя В. В. Лашкевич към неговите възпитаници абитуриенти, когато прощавайки се с Шуменската гимназия, им
предстояло навлизането в новия за тях граждански живот в чужбина.
Твърде висока е и преценката за Рашкевич (Лашкевич) като преподавател по руска литература, когато той четял и обяснявал класиците
и как те следва да се разбират. За него Г. Газданов твърди: „Не ми се
случи впоследствие нито да слушам, нито да чета нещо, което би могло
да се сравни с неговите оригинални обяснения, при цялата забележителност на интуитивната им точност и непогрешимост, мигновеното
разгадаване на най-далечни страни на скрития смисъл. Обикновените
критически статии ми изглеждаха като безпомощни детинщини в сравнение с неговите обяснения“. Нека отбележим, че тази професионална
преценка авторът прави, след като е слушал лекции в Сорбоната, изучавал е история на литературата и вече е признат за млад даровит руски
писател. Това е и безспорно историческо свидетелство за професионалните качества на преподавателя по руска литература от Шуменската руска гимназия В. В. Лашкевич, единствения недостатък на чиито обяснения според Газданов бил този, че те били „недостъпни за болшинството
ученици“, към които авторът явно не е принадлежал. Вече писахме за
това, че Гайто Газданов е отрасъл в интелигентско семейство с културни традиции на баща лесовъден инженер и майка, преподавателка по
френски и немски език във висши учебни институти и в училища, на
която той дължи и ранното си отношение към руската и чуждата литература. Още в юношеските си години той четял произведенията, освен
на руските класици, и на европейските автори – Фойербах, Спиноза,
Шопенхауер, Ницше, Спенсер, Кант, Бем и др., които възпитават у него
„привичката на критично отношение към всичко“13.
Рупчева, Г. Гайто Газданов – ученик в Руската гимназия в Шумен. – В:
Неуморният търсач. Сборник, посветен на 30-годишната преподавателска и научноизследователска работа на доц. д-р Ивайло Петров. Шумен, 2005, с. 228. (Rupcheva,
G. Gayto Gazdanov – uchenik v Ruskata gimnaziya v Shumen. – V: Neumorniyat tursach.
Sbornik, posveten na 30-godishnata prepodavatelska i nauchnoizsledovatelska rabota na
dotsh. d-r Ivaylo Petrov. Shumen, 2005, s.228).
13
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В друг автобиографичен епизод Газданов описва водения с В. В.
Рашкевич (В. В. Лашкевич) разговор по въпроса „Трябва ли да се вярва
в Бога?“, на който учителят отговорил: „Това е може би най-прекрасното, което са измислили хората“. Този диалог ни връща към темата за
отношението на Г. Газданов към религията. Авторът разказва случай,
свързан с възпитателя генерал Василий Степанович Орлов14, учител и
по история, който всяка неделя неизменно отивал в спалното помещение и намирайки го в леглото, „на висок глас“ го подканял: „Господин
млади човече бъдете така добър да станете и да отиде на църква“. Училищната църква се намирала в двора на гимназията. На тази подкана Г.
Газданов отговорил: „Ама аз, Василий Степанович, не вярвам в Бог“.
А Василий Степанович продължавал да настоява: „Вярвате, не вярвате,
а на църква трябва да се ходи“. Дали се е отзовал на това настойчиво
настояване на преподавателя, за това авторът не пише. Но потвърждение на това „отрицателно“ негово отношение към църквата отново
намираме в Книгата за успеха на учениците от VІІ клас на Шуменската руска гимназия за учебната 1922 – 1923 г., в която срещу името на
ученика Гайто Газданов няма текущи оценки по Закон Божи. Отбелязани са само голям брой отсъствия, които значително намаляват през
последните месеци на учебната година, когато той вече е прехвърлен в
VІІІ клас15. Това означава, че ученикът Гайто Газданов не е посещавал
редовно часовете по Закон Божи, основна учебна дисциплина във всички емигрантски руски училища.
Сам Газданов в писмо16 до директора А. А. Бейер, след установяването си в Париж, откровено признава: „Аз винаги се считах в гимназията за отрицателен елемент, атеист, безбожник, убеден противник на
гимназиалната конституция и нарушител на нейните правила“17. Фактът, че Гайто Газданов не е посещавал редовно учебните часове по Закон Божи и гимназиалната църква, обяснява и случая с обсъждането на
неговите „нравствени ценности“ и предложение за намаляване на поведението му на последното заседание на Педагогическия съвет, когато
се обсъждали и одобрявали атестатите за завършване на гимназията.
Резултатът от решението на Педагогическия съвет е отразен във Ведомостта за общия бал на атестатите за зрелостните изпити на учениците
Той и следващите персонажи са с неразпознати прототипи.
ДА–Шн, ф. 570к, оп.1, а. е. 3, л. 78.(DA–Sh, f. 570k, op. 1, a. e. 3, l. 78).
16
Рупчева, Г. Гайто Газданов – ученик в Руската гимназия, с. 237. (Rupcheva,
G. Gayto Gazdanov – uchenik v Ruskata gimnaziya, s. 237).
17
ГАРФ, ф. 6089, оп. 1, ед. хр. 14, л. 42–43. (GARF, f. 6089, op. 1, ed. hr. 14, l. 42–43).
14
15

138

Ганка Рупчева

от VІІІ клас през септември 1923 г., в която срещу името на ученика
Гайто Газданов оценката по Закон Божи е „5“ и тази за поведение е
също „5“ по петобалната система18. Това означава, че при завършването на гимназиалното му образование знанията по тази дисциплина и
общото му поведение са били оценени с най-високата оценка, за което
е имало по-важни аргументи от тези за неговите „нравствени ценности“. И въпреки че в писмото до директора А. А. Бейер с горчивина си
спомня за този случай, Г. Газданов пише: „Такова отношение към мене
от страна на гимназията би трябвало да предполага от моя страна приблизително тъждествени чувства. Но това би било грешка. Аз до сега
си спомням за гимназията като за един от най-милите периоди в моя
живот…“19.
По-нататък в разказа са описани няколко други персонажи на преподаватели в гимназията, един от които е вторият историк, престарелият Тирце, според автора роден през 1840 г. Той четял своите лекции
по собствен курс, пренебрегвайки учебника на руския историк С. Ф.
Платонов и тъй като не обичал войните, наблягал на конгресите и на
търговските спогодби, и освен това цялата нова история преподавал
„по лични спомени“. В този епизод се съдържа една интересна информация за литературните интереси на Газданов като ученик в Шуменската гимназия. Когато Тирце разбрал, че той си е „поръчал в Берлин
няколко книги, в това число и един от романите на Еренбург“, му казал:
„Защо четете такива книги? Та това е все същата компания: Грузенберг,
Еренбург и така нататък – те са масони“. Известно е, че по това време в
Берлин руският писател Иля Еренбург издава няколко свои книги с разкази и романи, а Грузенберг – известен руски юрист, обществен деец и
масон, емигрирал през 1921 г., също живеел в Берлин. Тук трябва да отбележим и факта, че през 1932 г., когато публикува своя разказ „На острова“, Г. Газданов е приет в руската масонска ложа „Северна звезда“.
Като гротеска е представен и персонажът на възпитателя Травкин, „бивш жандармски полковник“, който според автора бил „изключителен неудачник“ във всичко, с каквото се захващал да прави – грижа
за градината, отглеждане на училищния добитък, преподаване на Закон
Божи в подготвителен и в първи клас, покриване на пътеките между
двата корпуса на сградата във вътрешния двор на училището и като
завеждащ гимназиалната библиотека. С писателско умение Газданов
ДА–Шн, ф. 570к, оп. 1, а. е. 13, л.10. (DA–Sh, f. 570k, op. 1, a. e. 13, l. 10).
Рупчева, Г. Гайто Газданов – ученик в Руската гимназия, с. 237.(Rupcheva,
G. Gayto Gazdanov – uchenik v Ruskata gimnaziya, s. 237.)
18
19
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разказва тези забавни епизоди за Травкин и неговия стремеж да намери
„някаква полезна работа“, за да си осигури препитание.
Противоположен на Травкин е описаният оригинален персонаж
на училищния свещеник с „много силен украински акцент, франт и
конте, с ниско подстригана коса à la garҫon“, който носел „тесни панталони и лачени обувки, с тънко бастунче“. За него Г. Газданов пише, че
бил „удивително красноречив“, речта му успокояващо се леела, „почти
като приспивна песен“ с „гладки плавни фрази, в които от време на
време се появявал „някакъв смисъл, тозчас погълнат от потока на нови,
без връзка помежду им думи“. „После той замина“, завършва разказа си за него авторът, „смени го друг свещеник – озлобен, нещастен,
с ниска култура, който скоро почина“. Това са последните конкретни
биографични сведения, които допълват личностната и професионална характеристика на преподавателите в Шуменската руска гимназия
по времето, когато Гайто Газданов пребивава в Шумен. В сюжетното
повествование често прозира и отношението на автора, при което той
споделя своите впечатления за училищния живот, основавайки се на
своя личен и духовен опит.
В края на разказа самостоятелно място заема художественото описание, посветено на природата и времето, прекарано от Гайто Газданов
в Шуменската гимназия. „Особено хубаво в гимназията, пише той, бе
през лятото, когато можехме да лежим в градината колкото си пожелаем…наоколо българска тишина и зеленина, всичко бе лениво, спокойно
и хубаво“. В поставянето на стиха на Пушкин „Когато в парка на лицея
спокойно някога цъфтях“ за мото на разказа се съзира един копнеж на
автора по отминалото време, прекарано в Шуменската гимназия.
„Най-хубавото бе все още това, продължава Газданов, че по това
време бяхме непростимо млади и всичко ни се струваше лесно и бляскаво. Тогава още не знаехме какви страшни загуби ни очакват – малцина видяха стените на университетските аудитории, останалите ги чакаше безсмислен и тежък живот на работници в чужбина“. Тези редове
безспорно са изведени от личната емигрантска съдба на автора и съдбата на неговите съученици преди и след завършването на гимназията.
Нелека е и личната съдба на някои от персонажите, за които си
спомня и за които пише Г. Газданов: „Мнозина умряха, някои, в това
число Орел, полудяха. Голяма част от надеждите не се оправдаха, а
нуждата и мъката се оказаха също толкова лоша и безплодна наука,
колкото бяха за нас опитът от Гражданската война и дългият живот зад
граница“. Безпощадно автентичен и тъжен е този авторски текст от раз-
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каза, в който реално е представена не само неговата лична съдба, а и
емигрантската съдба на не един от възпитаниците на гимназията след
напускането на Шумен.
Като истински епос, изказан и изпят, десет години след всичко
„спокойно и хубаво“, прекарано в Шуменската гимназия, Газданов с
носталгия си спомня: „В гимназията имаше балкон, откъдето се откриваше изглед към полята и дърветата, стелещи се пред погледа. В слънчеви летни дни, по силата на странна зрителна измама, отначало ни
се струваше, че виждаме пред себе си синеещо се море, а гимназията
тогава ни изглеждаше като остров или кораб, бавно движещ се срещу
това синьо пространство“. Като поетичен епилог звучи този носталгичен юспомен за Шуменската руска гимназия като за малък спасителен
остров сред „българската тишина и зеленина“, от който корабът, „бавно
движещ се срещу това синьо пространство“, го отвежда към неизвестността, за да продължи емигрантския си живот. Безспорно този последен епизод в разказа „На острова“ е най-хубавото художествено описание в творчеството на Г. Газданов за природата и времето, прекарано от
автора в Шумен и Шуменската руска гимназия.
***
През 1938 г. Гайто Газданов отново се връща към своите спомени
за Шуменската руска гимназия, този път с много тъга и размисъл в некролога за Анатолий Аполонович Бейер. Още в началото, съобщавайки
за неговата смърт в Буенос Айрес, Г. Газданов със съжаление отбелязва: „Тази смърт мина почти незабелязана“ В Париж, където тя била отразена само с няколко реда в руски емигрантски вестник и по-късно в
една парижка църква била отслужена панихида, на която присъствали
бивши ученици и учители от Шуменската гимназия, директор на която
той бил от април 1922 г. до есента на 1928 г. Вероятно неудовлетворението, че смъртта на А. А. Бейер е била отразена „само с няколко реда
в парижки руски емигрантски вестник“ го е предизвикало да напише за
уважавания учител една по-пространна статия-есе, в която да го представи не само като директор, преподавател и възпитател, а и като достоен представител на руската интелигенция.
За Газданов А. А. Бейер, като носител на „интелектуални ценности“, имал „пълното право за заеме почетно място в историята на руската интелигенция“, но „условията на емигрантското битие, жестоките
несправедливи обстоятелства в личния живот – пише той, – наложиха
друго“. Заедно с това Газданов недвусмислено пояснява, че „това, раз-
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бира се, не е единичен случай“ сред руската емиграция тогава, когато
„интелектуалните ценности се котират по-ниско от когато и да било.
Това, в края на краищата е разбираемо и всъщност няма към кого да се
апелира – и заключава – Анатолий Аполонович бе жертва именно на
тази ситуация“. Това е една обективна преценка на автора за съдбата на
руската емиграция по това време, когато не малко видни нейни представители напускат незабелязано живота в чужбина. Тук нека отбележим, че пак през 1938 г. в София, във вестник „Голос России“, руският
емигрантски писател Михаил Карпов, бивш възпитаник от четвърти
випуск 1924 – 1925 г. на Шуменската руска гимназия, пише за нейния
директор Анатолий Аполонович Бейер некроложна статия „Воспитатель милостью Божией“ (А. А. Бейер)20.
По-нататък Газданов прави една твърде обширна характеристика
на личността на А. А. Бейер като „директор на руската емигрантка гимназия, създадена в Константинопол през 1922 г.21 и преместена по-късно
(април 1922 г. – Г. Р.) в България“. „Там тя – продължава Газданов – няколко години по-късно (1934 г. – Г. Р.) прекрати съществуването си поради липса на средства, като успя обаче да подготви няколко поколения
емигранти абитуриенти“. В този текст Газданов отново подчертава разнородния социален и възрастов състав на учениците: „бивши войници,
офицери, матроси, черноборсаджии, хора вече възрастни, спасили се
неотдавна от ада на Гражданската война“. И тук Газданов посочва големите заслуги на А. А. Бейер „да бъдат върнати към културата тези
бивши коменданти, командири и просто изгубили себе си хора, отдавна
забравили книги и съчинения на руската литература“, отдавайки това на
„удивителния му педагогически дар“ и на неоспоримия му авторитет.
За А. А. Бейер като преподавател Газданов пояснява: „Той самият преподаваше физика – при него нямаше и не можеше да има слаби ученици“. И така преподавал, че правел предмета си интересен „и
за примерния първенец на класа, и за последния ученик“, който не се
интересувал „от абсолютно нищо“. Г. Газданов оценява А. А. Бейер
като „човек с огромна хуманитарна култура – един от най-изтъкнатите
Карпов, М. Воспитатель милостью Божией (А. А. Бейер). Голос России, бр.
98, 1938. (Karpov, M. Vospitatel milostyu Bozhiey (A. A. Beyer). Golos Rossii, br. 98,
1938. Цит. по Йордан Люцканов „Голос России“. – В: Периодика на руската емиграция в България (1920 – 1943). Енциклопедичен справочник. София, 2012, с. 179;
ДА–Шн, ф. 570к, оп.1, а. е. 13, л. 15. (DA–Sh. f. 570k, op. 1, a. e. 13, l. 15).
21
Константинополската гимназия е създадена в края на 1921 г., а Гайто Газданов
постъпва като ученик в нея в началото на 1922 г.
20

142

Ганка Рупчева

представители на руската интелигенция“, който той самият е срещал.
И заедно с това Газданов посочва и един негов недостатък: „Като много умен човек той не обичаше, когато не го разбираха отведнъж. За
миг в очите му проблясваше раздразнение, но веднага се овладяваше и
отново започваше да обяснява“. Неговите обяснения, продължава авторът, „удивляваха с разнообразието от понятия, с които оперираше; на
добрия ученик казваше няколко фрази…; на слабия или на по-малко
културния дълго обясняваше… Някой на шега бе казал за него, че ако
му дадат час време, той ще обясни на средностатистическата готвачка
бинома на Нютон“. Явно и това се е дължало на „удивителния му педагогически дар“ и на преподавателското му умение.
Газданов описва и своеобразните принципи, с които А. А. Бейер
управлявал гимназията като възпитател, без да прилага „никакви наказания“. Понякога вечер събирал цялата гимназия и говорел за някои
постъпки на учениците, като веднага ги коментирал. „Винаги се получаваше така, че провинилите се чувстваха в толкова глупаво и смешно
положение, в каквото никога не са изпадали. И това служеше като найдостоен урок. Изключителният му ум, определя Газданов, бе напълно
лишен от високомерие, на каквото имаше право. Разговаряше с всеки
ученик като с равен и ефектът беше стопроцентов – щеше да е твърде
срамно да не се оправдае доверието му“.
Г. Газданов завършва своя разказ с незаличимия спомен за А. А.
Бейер: „Но направеното от него преди петнадесет години за нас, неговите бивши ученици, остава незабравимо. Когато се озовахме в чужбина, когато всичко, на което ни учеха, всички положителни принципи,
основите на културата, на етиката изглеждаха така страшно, така непоправимо разрушени, той ни доказа, че „вечните ценности“ не загиват и
силата на това обратно движение, в което той ни въвлече, произлизаше
именно от него. И дотогава, докато пазим паметта за тези години и за
Анатолий Аполонович, има с какво да се гордеем и за какво да жалим“.
Тези редове на Газданов свидетелстват за незабравимите спомени, оставени у шуменските възпитаници за това, което А. А. Бейер им е дал
като житейски принципи, като култура и етика, и като вечни ценности,
и те са ги получили, пренесли и съхранили като негови верни ученици.
Гайто Газданов завършва този свой текст с благодарност към своя
учител: „Бих искал да напиша за Анатолий Аполонович най-точните,
най-хубавите слова, които знам. Иска ми се да се надявам, че той винаги, до последните дни на живота си, е знаел, че нашата благодарност
към него и нашата преданост към паметта му са неизменни, каквото и
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да се е случило, където и да сме. Защото като негов верен ученик смятам, че най-доброто, което има у човека, е направено от непогиваща и в
известен смисъл може би безсмъртна материя. И през низ от години на
ежеминутни, настойчиви опровержения на тази горда истина аз вярвам
в нея също така твърдо, както и тогава в Константинопол. Както на нея
ни учеше Анатолий Аполонович.“ С увереност може да се твърди, че
това са най-добрите слова, които биха могли да бъдат написани като биографично есе от един достоен ученик, вече признат руски писател, за
неговия учител – педагога, преподавателя и директора на Шуменската
руска гимназия Анатолий Аполонович Бейер.
В творчеството на Гайто Газданов разказът „На острова“ и некрологът „А. А. Бейер“ са ценен източник с автобиографична и биографична историчност22. И разказът „На острова“ като документална
проза, и некрологът „А. А. Бейер“ като статия-есе се приемат и от литератори, и от историци като източник, който безспорно допълва, уточнява подробности, и изяснява редица факти и събития за биографията на
автора Гайто Газданов като ученик от Шуменската руска гимназия и за
нейния директор Анатолий Аполонович Бейер, както и за историята на
гимназията, а защо не и за град Шумен и всичко, за което Г. Газданов
си спомня в своето творчество „като за един от най-милите периоди“ в
своя живот.

Орлова, Олга Михайловна. Проблемът автобиографичност в творческата
еволюция на Гайто Газданов. Дисертация, защитена в Катедрата по история на руската литература през ХХ в. във Филологическия факултет на МГУ „М. Ломоносов“.
2005 г.; cheloveknauka. com/problema-avtobiografichnosti-v-tvorchestkoi- evolyutsiigaito-gаzdanova
22
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ПРИЛОЖЕНИЯ

НА ОСТРОВА23
Когато в парка на лицея
спокойно някога
цъфтях…24

Учил съм в четири гимназии, в реално училище, в кадетски корпус и, накрая, в парижкия университет, но никъде не видях нещо, което дори в някаква степен да напомняше своеобразното учреждение, в
което постъпих в Константинопол, през хиляда деветстотин двадесет
и втора година. Удивително и неповторимо време, когато еднакво възможни изглеждаха пътуване до Америка, превръщане, като в приказки
на Шехерезада, в турски рибар или във войник от британската армия.
Един мой познат, например, без музикално образование, дори без слух,
печелеше добре, като настройваше рояли. Това беше тъй поразително,
че го помолих да разкаже как такова нещо е могло да се случи.
– Много просто – каза той, – това е холандската кралица. Всичко
беше несигурно и размито, никой не би могъл да каже какво ще стане утре. Хората намираха средства за препитание по най-необичайни
начини.
– Досега си мислех…
– Абсолютно погрешно. Появявам се в къща, където има пиано, и
питам не му е ли нужна настройка. Собственичката се двоуми. Тогава
сядам на рояла и свиря валс, научен с големи усилия. И не си мислете,
че по ноти, понеже нотите не ги познавам; знам, че има цигулков ключ
и басов ключ, а какво ги отличава един от друг, дявол знае. Да, свиря валса и намирам, че пианото трябва да се настрои. Собственичката
приема. Моля всички да напуснат стаята и да затворят вратата, защото
иначе не мога да работя. Всички излизат. Сядам, вадя книжка и чета
тридесетина минути; понякога, за разнообразие, натискам клавиш. После отварям вратата и казвам:
Газданов. Г. На острове. Собр. соч. в трех томах. Т 1–3. Т. 3. Москва, 1996,
275–283; Собр. соч. в 5 томах. Том 2. Романы. Рассказы. Москва, 2009. (Gazdanov. G.
Na ostrove. Sobranie sochineniya v trekh tomauh. T 1–3. Т. 3. М. 1996. 275–283; Sobr.
soch. v 5 tomah. Tom. 2. Romani. Razkazi. M. 2009).
24
Тук и на стр. 2 стиховете на Пушкин са в превод на Димитър Хр. Петричев.
23
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– Пианото е настроено, мадам.
Тя нещо изсвирва и намира, че звукът наистина е съвсем различен
и прекрасно съм го настроил. Получавам парите и си тръгвам. Това е.
С него учихме заедно, после работеше във Франция, беше бояджия и мислеше да кандидатства в Есоlе de lаnguеs orientales25; свободно говореше турски, гръцки, арменски и персийски. Умря от туберкулоза в Ница преди няколко години.
Константинополската гимназия, в която ме приеха, два месеца покъсно се премести в един български град. Исках да напиша „в малък
провинциален град”26; но в България всички градове са малки и провинциални. Това беше затворена осемкласна гимназия. Всички бяхме
на пълен пансион, който, впрочем, поради нередовното „постъпване на
средства” не винаги беше достатъчен; във всеки случай, за икономия
през лятото ходихме боси. Гимназията заемаше голяма сграда, заобиколена с двор и градина. Осветлението беше с газени лампи, отопление
изобщо нямаше, докато сами не си измайсторихме глинени печки. Мисля, че в различните класове учениците бяха над двеста човека и към
петдесетина души служебен и педагогически персонал27. И учениците,
и персоналът не бяха съвсем обикновени. Болшинството гимназисти
през близкото минало бяха войници, офицери или матроси. В седми
клас най-младият ученик бе на седемнадесет, най-големият – на тридесет и шест: как това се отчиташе в официалните ведомости – не знам.
Сред нас бяха огняри, артилеристи, матроси от търговския, военния и
даже от ветроходния флот, беше комендантът на град Керч28, записан в
пети клас. Учеше се на средно ниво, но прояви голяма склонност към
любителските спектакли, неизменно играеше патетични роли със задушевни интонации в пиесите на Островски29. Имаше черноборсаджии,
дърводелци, работници, офицери с различни звания, не по-старши от
капитан впрочем. Имаше един ротмистър30, изключително мил и безгрижен човек, завършил кадетски корпус в Русия през хиляда деветстоИнститут за източни езици (фр.)
гр. Шумен
27
Шуменски вести № 17, 15 април 1922, с. 2. (Shumenski vesti № 17, 15 april 1922,
s. 2). Според този местен вестник Руската гимназия пристигнала от Константинопол
в Шумен на 14 април 1922 г. в състав 252 ученици, 30 учители и съответен административен персонал.
28
Керч – руски град от източното крайбрежие на Кримския полуостров.
29
Александър Николаевич Островски (1823 – 1886), руски писател и драматург,
един от създателите на руския театър.
30
Ротмистър – чин в руската кавалерия, равен на капитан.
25
26
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тин и десета година. И всички тези хора усърдно учеха. Културното им
ниво също бе много различно; на ученици с нормални за възрастта си
обем знания, поне като в Пушкиновия „Евгений Онегин”:
А всеки тъй у нас е учил
Какво да е и как да е,
бяха нищожно малцинство. Помня, преподавателят по математика,
усърден и много обичащ предмета си, изпитваше новоприет юноша,
за да определи в кой клас може за бъде записан. Юношата стоеше пред
дъската – с усърден и недоверчив вид: беше на около осемнадесет, облечен в панталон галифе31 и обут в широки ботуши. Преподавателят по
математика го пита:
– Помните ли квадратното уравнение?
Изпитваният издаде гърлен звук и премълча.
– Не си спомняте? Е, това е обяснимо. Нищо, сега ние с вас ще
изведем първата формула на квадратното уравнение. Има, ако помните, две формули, но ние засега ще се ограничим с първата формула на
простото квадратно уравнение. Хайде, пишете: х2 + px + q = 0.
Широките ботуши няколко пъти тежко пристъпиха на място. Изпитваният не пишеше.
– Хайде, пишете де: х2…
Изпитваният не пишеше. Причината се изясни доста скоро: той
не познаваше латинската азбука. Това беше нещо изключително дори
за нас. Спомням си терзанията на мой съученик, когато за часовете по
френски, в три странички откъс от „Клетниците” на Виктор Юго, които трябваше да преведе, той извади четиристотин непознати думи. В
пети клас имаше ученик, написал абсолютно анекдотично съчинение
на тема Кавказ, което после дълго се предаваше от човек на човек. В
това съчинение Кавказ беше наречен „перлата на Русия с много изкатаеми”. „Изкатаеми” означаваше изкопаеми: и, което е най-учудващо,
употребявайки този съмнителен термин, ученикът имаше предвид минералните богатства на Кавказ, предполагайки, наивната му душа, че
ако ги добиват от земните недра, то защо пък да не бъдат изкопаеми.
Педагогическият персонал беше не по-малко оригинален. Далеч
не всички бяха професионални преподаватели. Това имаше своите лоши
и добри страни. Като най-добър се открояваше директорът на гимназиРуски военен кавалерийски панталон, който се разширява надолу, по името
на френския собственик Gallifet, кавалерийски генерал.
31
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ята Григорий Григориевич Мейер32. Струва ми се, че в Русия той е бил
преподавател в артилерийската академия. В него нямаше нищо военно
или административно. Той обаче управляваше гимназията, нещо особено трудно при такъв състав учащи се, при вечно трудни материални обстоятелства, толкова добре и умно, че нямаше нито резки мерки,
нито наказания. Всичко вървеше толкова прекрасно, колкото това беше
изобщо възможно. Всеки гимназист се ползваше с такава свобода, че
би могъл да прави всичко, каквото поиска; но непостижимата тайна на
Григорий Григориевич се състоеше в това, че дори най-непоправимите
ученици нито веднъж не пожелаха да се възползват от тази свобода.
Като повечето дейни личности, Григорий Григориевич не бе особено
словоохотлив. Но толкова по-внимателно го слушаха, когато говореше. Вместо наказания, той прилагаше следния начин за въздействие:
вечер, след храна, той събираше всички ученици и разговаряше с тях
за едни или други простъпки, като ги коментираше накратко. В това
той биваше безжалостен: четеше на глас любовната кореспонденция
между учениците (гимназията бе смесена). Или казваше, повдигайки
с недоумение рамене, ставаше дума за „Орел”, ученик в седми клас,
бивш професионален борец, човек добродушен и миролюбив, никога
не прилагащ физическа сила, но невинаги коректен в изказа и своеобразно див, – господа, представете си, моля: ето, завършвате гимназията
и заминавате в чужбина, и Орел също заминава; и ето – Орел е в Париж.
Представете си само: Орел – в Париж! Цялата гимназия започваше да
се смее. Не мисля, че Орел се чувстваше добре.
Друг път директорът ни чете послание на гимназист до Людмила
33
Д., ученичка в шести клас: „Скъпа Милочка, може да не ми повярвате,
но аз се намирам на ръба на напрежението“…
– Не говорим за стила, – разперваше ръце Григорий Григориевич, – но изобщо може ли да се пише така? На ръба на напрежението, – това е съвсем лошо.
Той преподаваше физика, при него нямаше слаби ученици. Никога не съм бил силен в точните науки и не изпитвах особена любов към
тях; но физика учех; беше някак много неловко да излезеш на дъската и
да не знаеш как е устроен електроскопът, или как се пречупват лъчите
Под този псевдоним се разпознава името на първия директор на Шуменската
руска гимназия Анатолий Аполонович Бейер.
33
Вероятно това са инициали на ученичката Людмила Дантал, чието име е
включено в Общата ведомост на атестатите за зрелост на випуск 1926 – 1927 г. ДА–
Шн, ф. 570к, оп. 1, а. е. 3, л. 23. (DA–Sh, f. 570k, op. 1, a. e. 3, l. 23).
32
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в лупа. Да гледаш умните, разбиращи и снизходителни очи на Григорий
Григориевич и да не можеш да отговориш – би било направо унизително. Такова чувство изпитваха всички и за уроците по физика се готвеха
особено усърдно.
Друг преподавател, различен от останалите, бе Валентин Валентинович Рашевич34, за когото си заслужава да бъдат написани не няколко думи, а цяла книга. Той принадлежеше към породата енциклопедично образовани люде с хуманистична същност, живели през бляскавото
деветнадесето столетие, почти не останали през нашия невежествен и
жалък век. Като че ли той знаеше всичко: еднакво свободно говореше и
за двигатели с вътрешно горене, и за египетската култура, за медицина,
математика, философия и английска литература.
Никога не ще забравя последната му реч – в деня на церемонията
по завършването. Говореше за Паскал и Пастьор и завърши, обръщайки
се към нас:
– В света има три вида борба за съществуване: борба за поражение, борба за унищожение и борба за примирение. Помнете, че най-добрият и най-изгоден вид борба е борбата за примирение.
Преподаваше ни руска литература, четеше ни класиците и обясняваше как следва да ги разбираме. Не ми се случи впоследствие нито
да слушам, нито да чета нищо, което би могло да се сравни с неговите
обяснения, при цялата забележителност на интуитивната им точност
и непогрешимост, мигновеното разгадаване на най-далечни страни
на скрития смисъл. Обикновените критически статии ми изглеждаха
като безпомощни детинщини в сравнение с неговите обяснения. Беше
смешно и жалко да се отваря учебник по словесност, наистина, не съществуват по-глупави книги, отколкото руските учебници по словесност. Обясненията му се отличаваха с недостатъка да бъдат недостъпни
за болшинството ученици; спомням си застиналите неразбиращи лица,
когато Валентин Валентинович с вълнение в гласа повтаряше фразата
на Паскал, ужасна с почти нечовешкия си трагизъм:
– С’est le silence eternel des espaces infinies qui m’effray35.
Попитах го веднъж за мнението му за религията.
– Трябва да се вярва в Бога – каза той, – това е може би най-прекрасното, което са измислили хората.
Персонажът Валентин Валентинович Рашевич се разпознава като псевдоним на преподавателя по руска литература в Шуменската руска гимназия Валериан
Валерианович Лашкевич.
35
„Вечното безмълвие на безкрайните пространства ме ужасява“ (фр.).
34
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Няколко дни по-късно в гимназията от някакво скоротечно заболяване почина една учителка, млада жена на двадесет и четири години.
През нощта излязох на балкона. Беше задушно, неподвижно отгоре тежеше небето. Във вестибюла видях старец с побеляла брада – баща на
починалата. Той седеше на масата, плачеше и четеше Евангелието. На
балкона забелязах широките рамене на Валентин Валентинович. Приближих се до него на пръсти. Той се обърна към мен с лице, осветено
от червеникавата светлина на луната, и каза:
– Е, какво можете да кажете на този старец, с какво можете да
го утешите? За него не съществуват съкровищата на света и няма човешки думи, които да го утешат. И погледнете – той чете Евангелието.
С какво можете да му замените тази единствена книга? Всички ние,
преподавателите също, живеехме трудно. Спомням си, бяхме разбрали,
че Валентин Валентинович няма пари за тютюн. Целият клас събра някаква сума и докато Валентин Валентинович отсъстваше, сложихме на
масата в стаята му кутия с хиляда папироси.
Помагаше на всеки, който се обърнеше към него: трябваше да се
реши трудна задача – отиваха при него; нужен бе труден превод – пак
при него. Веднъж наша съученичка, готвейки се за изпит, се разплака
от абсолютно непонятната „топлина”. Никой не можеше да ѝ обясни
какво е това топлина. По наш съвет тя отиде при Валентин Валентинович. Решихме, че ако и той не ѝ обясни, то значи това е извън човешките възможности. Валентин Валентинович поговори с нея половин час
и я накара да разбере „топлината”. Как постигна това, е загадка за ума.
Ученичката издържа изпита.
– Осенило ви е вдъхновение, – казал ѝ преподавателят.
– Валентин Валентинович ми обясни – отвърнала тя.
Би било твърде дълго да се разказва за всички наши преподаватели. Ще дам само няколко примера. Имаше един възпитател, генерал
Орлов, вече покойник, който решително не знаеше как да контактува с
нас. Дали като с войници, дали като с кадети. Мисля, че преди това почти не беше виждал цивилни. И той изобрети следната странна форма за
обръщение: „господин млади човече”.
Всяка неделя той неизменно идваше в нашето спално помещение
и ме намираше в леглото.
– Господин млади човече – казваше на висок глас, – бъдете така
добър да станете и да отидете на църква.
– Ама аз, Василий Степанович, не вярвам в Бог.
– Все едно, та нали сте, слава Богу, православен, а не неверник.
Глупости. Вярвате, не вярвате, а на църква трябва да се ходи.
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Веднъж изпрати по такъв начин на църква един гимназист евреин, обяснявайки, че „Бог е един за всички”. Преподаваше история и оставяйки настрана конгреси и търговски спогодби, особено наблягаше
на войните. Вторият ни историк, престарелият старец Тирце, обратното, не обичаше войните и наблягаше на конгресите. Този Тирце, като
разбра, че съм поръчал в Берлин няколко книги, в това число един от
романите на Еренбург36, ми каза:
– Защо четете такива книги? Та това е все същата компания: Грузенберг37, Еренбург и така нататък – те са масони.
Имаше навика да повтаря: „Ще ви кажа откровено”. Тази фраза
той произнасяше механично, казваше я и тогава, когато тя вече нямаше
никакъв смисъл, например:
– Ще ви кажа откровено. Петър Велики умира през 1725 година.
Четеше ни историческите си лекции по собствен курс, съставен
и преписан на ръка от него. Съчиненията, които му предаваха, той оценяваше с четворка, ако те, меко казано, бяха заимствани от учебника на
Платонов38. С три плюс – ако бяха от друг учебник. На един гимназист
му се прииска да го надхитри и копира писмената си работа от курса на
самия Тирце – цялата, от първата до последната дума. Тирце го оцени
с три минус, а отдолу написа осъдително: „Стилът е слабоват“. Това,
впрочем, бе съвсем вярно. Тирце бе много възрастен. Той, струва ми
се, бе роден през хиляда осемстотин и четиридесета година и преподаваше, както някой бе казал за него, цялата нова история по лични
спомени.
Не знам какво чудо, какво емигрантско недоразумение довя при
нас като възпитател бившият жандармски полковник Травкин. Човек
почти луд и изключителен неудачник във всичко, с което се захванеше.
Иля Григориевич Еренбург (1891 – 1967), руски писател, поет, публицист и
преводач. През 1921 – 1924 г. живее в Берлин, където през 1923 г. е кореспондент на
„Известия“ и издава романа Трест Д. Е. и сборник разкази Тринадцать трубой. От
началото на 30-те години на ХХ век постоянно живее в СССР.
37
Оскар Осипович Грузенберг (1866, Екатеринослав (дн. Днепропетровск) –
1940, Ница, Франция), юрист и обществен деец, член на Конституционно-демокра
тичната партия (от 1905), масон, като адвокат е защитник на видни писатели, общественици и политически дейци, между които М. Горки, В. Короленко, К. Чуковски, П.
Милюков, Л. Троцки. Особена популярност като евреин му носи участието в еврейските процеси в Русия. Активно участва в руския политически живот. Емигрира през
1921 г. в Константинопол, живее в Германия, Латвия, Франция.
38
Сергей Фьодорович Платонов (1860 – 1933), руски историк, автор на Курс
лекции по русской истории и Учебник русской истории, издадени в Петроград, 1917 г.
36
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Възложиха му да се грижи за градината. Той посади пет чувала картофи и когато дойде време, събра само три. Тогава му довериха двора с
добитък. От шестте свине, на които бе началник, четири скоро издъхнаха. Струва ми се, че ги въртеше в кръг на корда, за да „не изгубят
форма“. Отчаяни да намерят някаква полезна дейност за Травкин, го
помолиха да преподава Закон Божии в подготвителен и в първи клас.
Веднъж обаче инспекторът влиза на негов урок и чува, че Травкин изпитва с жандармския си бас осемгодишно, ниско подстригано момченце с изплашено лице, колко са километрите от Витлеем до Назарет.
Момченцето не знае и получава двойка. След този случай освободиха
Травкин от задължението да преподава Закон Божии. Той така си остана в гимназията, без да прави нищо, „без платна и без кормила“39,
ту мерейки коридорите, ту слизайки в градината и поглеждайки към
осиротелия животински двор, където доскоро бе властелин и експериментатор. Последното, което му възложиха, бе да покрие пътечките във
вътрешния двор, съединяващи двата корпуса на сградата. Насипа ги с
чакъл, а отгоре ги покри с дебел слой от някаква особено лепкава глина.
Пътечките ставаха абсолютно непроходими след дъжд.
Завеждащият библиотеката бе болезнено пестелив и акуратен
човек. Даваше книги с величайшо нежелание, твърдейки, че ако не се
взимат, ще се запазят за дълго. В това нямаше съмнение, но книги все
пак се взимаха. Виждайки, че убеждаването не помага, реши да прибегне към по-радикални мерки. Закачи на вратата табела „Библиотеката е
затворена заради проверка на книгите“. И се успокои. След известно
време му намекнаха, че книги все пак трябва да се дават. Тогава той
написа друго съобщение: „Библиотека временно е отворена“. И отново
започна да дава книги едва ли не със сълзи на очи.
Имахме свещеник, който говореше с много силен украински акцент, франт и конте, с ниско подстригана коса à la garçone. Носеше тесни панталони и лачени обувки, с тънко бастунче. Расото премяташе
на ръка, като плащ или наметало. Той бе удивително красноречив, можехме да го слушаме с часове, речта му успокояващо се лееше, почти
като приспивна песен, до момента, в който започнеше да говори явно
неадекватни неща. Например за успехите на съвременната хирургия:
„правили операция на възрастен пациент и, можете ли да си представите, извадили шестдесет и три кости от един нос“. Изглежда, в неговите
представи пациентите бяха по-костеливи и по-малко костеливи – като
39

М. Ю. Лермонтов, „Демон“, част 1, строфа 15. (в превод на Любен Любенов).
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рибите. Той живееше в своите мечти, заобиколен от въображаемите чудеса на хирургията и други точно толкова неправдоподобни неща. Опитах се веднъж да вникна в това, което говори. Това бяха гладки плавни
фрази, в които от време на време се появяваше някакъв смисъл, тозчас
погълнат от потока на нови, без връзка помежду им думи:
– Както цветето протяга листенца към слънцето – казваше той, –
така човешката душа към Господа Бога, а в последно време и много
учени. Освен това, да не забравяме, всеки ученик от средното училище
може да води дневник…
После той си замина, смени го друг свещеник – озлобен, нещастен, с ниска култура, който скоро почина.
Особено хубаво в гимназията бе през лятото, когато можехме да
лежим в градината, колкото си пожелаем. Имаше прекрасни български
пъпеши и дини, наоколо българска тишина и зеленина, всичко бе лениво, спокойно и хубаво. Най-хубавото бе, че по това време бяхме непростимо млади, пеехме „Гаудеамус”40 и пред нас бе целият живот – Берлин,
Виена, Париж, и всичко ни се струваше лесно и бляскаво. Тогава още
не знаехме какви страшни загуби ни очакват – малцина видяха стените на университетските аудитории, останалите ги чакаше безсмислен и
тежък живот на работници в чужбина.
Мнозина умряха, някои, в това число Орел, полудяха. Голяма част
от надеждите не се оправдаха, а нуждата и мъката се оказаха също толкова лоша и безплодна наука, колкото бяха за нас опитът от Гражданската война и дългият живот зад граница.
В гимназията имаше балкон, откъдето се откриваше изглед към
полята и дърветата, стелещи се пред погледа. В слънчевите летни дни,
по силата на странна зрителна измама, отначало ни се струваше, че
виждаме пред себе си синеещо се море, а гимназията тогава ни изглеждаше като остров или кораб, бавно движещ се срещу това синьо пространство.
Превод от руски Светослав Арсениев

Гаудеамус (лат. Gaudeamus – ще се радваме) – название на средновековна
студентска песен, която възхвалява живота, младостта и науката на латински език.
Популярна и в следващите векове сред студенти от различните страни, в т. ч. и в дореволюционна Русия.
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А. А. БЕЙЕР41
Наскоро в Буенос Айрес почина Анатолий Аполонович Бейер.
Тази смърт мина почти незабелязана; във вестника се появиха няколко
реда, по-късно в една парижка църква бе отслужена панихида, на която присъстваха бивши ученици и ученички на шуменската гимназия,
директор на която бе той. И толкова. Анатолий Аполонович обаче има
пълното право да заеме почетно място в историята на руската интелигенция. Условията на емигрантското битие, жестоките и несправедливи
обстоятелства в личния живот наложиха друго. Това, разбира се, не е
единичен случай. Интелектуалните ценности днес „се котират“ по-ниско от когато и да е било. Това, в края на краищата, е понятно и всъщност няма към кого да се апелира. Анатолий Аполонович бе жертва
именно на тази ситуация.
Той беше директор на руската емигрантска гимназия, създадена в
Константинопол през 1922 г. и преместена по-късно в България. Там тя,
няколко години по-късно, прекрати съществуването си поради липса на
средства, като успя обаче да подготви няколко поколения емигранти
абитуриенти. Сега изглежда невероятно, че тя въобще можеше да съществува при такъв състав учащи – бивши войници, офицери, матроси, черноборсаджии, хора вече възрастни, спасили се неотдавна от ада
на Гражданската война. Как можеха да бъдат „върнати към културата“
тези бивши коменданти, командири и просто изгубили себе си хора,
отдавна забравили книги, учебници и съчинения по руска литература?
Тези заслуги принадлежаха на Анатолий Аполонович и, мисля, единствено нему бяха по силите.
Той никога не прибягваше до каквито и да е наказания, той даже
никога не повишаваше глас. Но удивителният му педагогически дар
се състоеше в това, че никой не оспорваше нито авторитета, нито решенията му. Той самият преподаваше физика – и при него нямаше и
не можеше да има слаби ученици. За часовете му не можеше да не се
готвиш, не само защото той правеше предмета си интересен, но и поради обстоятелството, че това бе неловко по отношение лично на него.
Той не говореше за това и даже не позволяваше да се разбере, но то в
Газданов Г. А. А. Бейер. Собр. соч. в 5 томах. Т. І. Литературно-критические
эссе – А. А. Бейер. М., 2009, 757–760. (Gazdanov, G. A. A. Beyer. Sobr. soch. v 5 tomah.
T. 1. Literaturno-kriticheskie esse. M., 2009, 757–760).
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еднаква степен бе очевидно и за примерния първенец на класа, и за последния ученик, на когото, изглежда, не му пукаше за абсолютно нищо.
Най-решително настроени хора, тръгнали при него, за да протестират,
настояват и т.н., в негово присъствие начаса се объркваха и всичко завършваше със съвсем мирен разговор. Той не култивираше това свое
очарование и, изглежда, забравяше за него. Когато мислех за него, костваше ми голямо усилие да си спомня, че той е генерал. Дотолкова
не приличаше на човек под пагон, макар и да не се съмнявам, че той е
изключителен и като военен.
Той бе човек с огромна хуманитарна култура – един от най-изтъкнатите представители на руската интелигенция, които съм срещал.
Имаше един недостатък: като много умен човек, той не обичаше, когато
не го разбираха отведнъж. За миг в очите му пробягваше раздразнение,
но веднага се овладяваше и отново започваше да обяснява.
Обясненията удивяваха с разнообразието от понятия, с които оперираше; на добрия ученик казваше няколко фрази, добавяйки „разбирате ли?“; на слабия или на по-малко културния дълго обясняваше, без
да излиза от кръга на идеите, достъпни именно поради ограниченото
по неволя разбиране. Някой на шега бе казал за него, че ако му дадат
час време, той ще обясни на средностатистическа готвачка бинома на
Нютон.
Той управляваше гимназията, основавайки се на принципи, които
биха довели всеки друг директор до пълна катастрофа. Нищо не забраняваше и не прилагаше никакви наказания. И най-удивително бе това,
че за подобни мерки нямаше причина. Понякога вечер събираше цялата
гимназия и говореше за някои постъпки на ученици, като веднага ги
коментираше. Винаги се получаваше така, че провинилите се чувстваха
в толкова глупаво и смешно положение, в каквото никога не са изпадали. И това служеше като най-достоен урок. Изключителният му ум бе
напълно лишен от високомерие, на каквото имаше право. Разговаряше
с всеки ученик като с равен и ефектът беше стопроцентов – щеше да е
твърде срамно да не се оправдае доверието му. (Помня как ние, бяхме
няколко души, отидохме при него да протестираме по повод на това, че
в залата, съседна на спалното ни помещение, постоянно имаше танцувални вечеринки и шумът пречеше на заниманията ни. Той ни каза: ето
вие, разбира се, сте хора дълбокомислени, занимавате се с литература
и абстрактни проблеми, а пък те са си младежи, знаете, имат вятър в
главата, иска им се да танцуват. Разберете ги все пак и ги съжалете, пък
и, в края на краищата, какво ви пречи да се занимавате в друго спално?)
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Не е възможно, разбира се, в няколкото реда на некролог във вестник да се опише някого, особено човек като Анатолий Аполонович. Но
за тази загуба трябва да се знае. Той вече отдавна не се занимаваше
с педагогическа дейност, поне в руска среда. Но направеното от него
преди петнадесет години за нас, неговите бивши ученици, остава незабравимо. Когато се озовахме в чужбина, когато всичко, на което ни учеха, всички положителни принципи, основите на културата на етиката
изглеждаха така страшно, така непоправимо разрушени, той ни доказа,
че „вечните ценности“ не загиват и силата на това обратно движение,
в което той ни въвлече, произлизаше именно от него. И дотогава, докогато пазим паметта за тези години и за Анатолий Аполонович, има с
какво да се гордеем и за какво да жалим.
Бих искал да напиша за Анатолий Аполонович най-точните, найхубавите слова, които знам. Иска ми се да се надявам, че той винаги,
до последните дни на живота си, е знаел, че нашата благодарност към
него и нашата преданост към паметта му са неизменни, каквото и да се
е случило, където и да сме. Защото, като негов верен ученик, смятам,
че най-доброто, което има в човека, е направено от непогиваща и, в
известен смисъл, може би безсмъртна материя. И през низ от години на
ежеминутни, настойчиви опровержения на тази горда истина, аз вярвам в нея също така твърдо, както и тогава, в Константинопол. Както на
нея ни учеше Анатолий Аполонович.
Превод от руски Светослав Арсениев
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ВИСШЕТО ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ
В ШУМЕН И НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ В ЕВРОПЕЙСКИ
КОНТЕКСТ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК
Стоян Танев
HIGHER TEACHER EDUCATION IN SHUMEN AND ITS
DEVELOPMENT IN EUROPEAN CONTEXT DURING
THE SECOND HALF OF TWENTIETH CENTURY
Stoyan Tanev
The author of this academic article explored both objective and historical grounds
and socio-economic, ethno-political, cultural specifics and other prerequisites for the emergence and development of the higher pedagogical education in Shumen in the second half
of the twentieth century. With analytical used of original archival documents, statistics and
other information sources, he revealed the most essential aspects of the official state policy
and the role of subjective personal factors in creating, strengthening and consolidation
of the Higher Pedagogical Institute in Shumen (since 1995 Shumen University „Bishop
Konstantin of Preslavski”) as a necessary, useful and prestigious educational, scientific
and socio-cultural center in Northeast Bulgaria. With empirical data and logical reasoning
he presented dynamic upward development of quantitative and qualitative characteristics
of scientific and student community in Shumen University. This development according important indicators, criteria and standards become relative in the context and the model of
European humanitarian pedagogical education.

Научният интерес на автора към тази тема се предопределя от няколко важни обстоятелства. Нейното научно разработване в досегашните публикации е осъществено върху недостатъчна емпирична база от
оригинална архивна документация. С основание акцентът в тези научни
публикации е сложен върху главния субект във висшето педагогическо
образование в Шумен – подготовката и професионалната реализация
на преподавателите в учебно-възпитателния и научноизследователския
процес1. По-малко внимание е отделено на активното участие на стуПетров, К. Педагогическото образование в Шумен. Шумен, 2008, 247–254.
(Petrov, K. Pedagogicheskoto obrazovanie v Shumen. Shumen, 2008, 247–254); Танев,
1
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дентите като необходим обект в нормалното и пълноценното протичане
на образователната дейност в института. Авторът на това проучване
вече публикува специална научна статия за научната, художественотворческата и спортната дейност на студентите във ВПИ – Шумен през
периода 1971 – 1991 г.2 Предварително условие за тази дейност обаче
е естествената мотивация и съзнателното отношение на студентите в
института към усвояването на научното познание и добросъвестното
изпълнение на всички методически изисквания по време на учебната
практика като бъдещи учители в българските училища. Тъкмо затова
авторът на статията разкрива с необходимата пълнота както обективните предпоставки за създаването на Шуменския висш педагогически
институт, така и дейността на преподаватели и студенти съответно като
субект и обект в учебния процес в синхрон с тенденциите и реалностите в развитието на европейското висше образование през втората половина на ХХ в. Поради поставеното изискване за ограничен обем на
статията анализът на учебно-възпитателния процес във ВПИ – Шумен
е направен за периода 1971 – 1991 г.
Ориентацията на автора към предпочитаната от него тема е съобразена с тематичната насоченост на научния проект „България в европейската история: култура, наука, образование, религия”. Другото
му не по-малко съществено съображение, което го мотивира за научната разработка на темата на статията, е предстоящото юбилейно издание на историята на Шуменския университет „Епископ Константин
Преславски” през 2021 г. по повод на 50-годишнината от неговото създаване. Това юбилейно издание би трябвало да се реализира на по-солидна архивно-документална и историографска основа.
Българската национална образователна система възниква и се развива при наличието на определени обективни предпоставки и дейности
на конкретни субективни фактори. Висшето педагогическо образование в Шумен е жизнено необходима и изключително важна съставка
на тази система. То е естествено продължeние на новобългарската проЧ. Из историята на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.
Шумен, 2010, 39–51. (Tanev, Ch. Iz istoriyata na Shumenskiya universitet „Episkop
Konstantin Preslavski”. Shumen, 2010, 39–51); Вачкова, К. История на Шуменския
университет „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2011, 7–130. (Vachkova, K.
Istoriya na Shumenskiya universitet „Episkop Konstantin Preslavski”. Shumen, 2011, 7–130).
2
Танев, Ст. Студентската научна, художествено-творческа и спортна дейност
във Висшия педагогически институт – Шумен (1971 – 1991). – Любословие, 2012, 12,
169–186. (Tanev, St. Studentskata nauchna, hudozhestveno-tvorcheska i sportna deinost vuv
Visshia pedagogicheski institut – Shumen (1971 – 1991). – Luboslovie, 2012, 12, 169 – 186).
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светна традиция и нейна модерна реализация в съвременните условия
на постепенно адаптиране към европейските образователни принципи,
критерии и модели.
Висшето педагогическо образование в Шумен се осъзнава като
национална и регионална необходимост в най-голяма степен през 70те години на XX век. Неговото развитие се осъществява при по-благоприятни макроикономически и социални условия. Икономиката на
България е в относителен подем. В страната и в нейните региони е налице сравнително балансирана социална структура. Това позволява на
българската държава да осигури финансови средства за издръжката на
по-голям брой студенти и преподаватели в хуманитарната сфера, за изграждане на модерна материална база на регионалното висше образование и на другите степени на образователната система. Гарантираните
от държавата възможности за професионална и социална реализация
на младите специалисти с висша квалификация и в отдалечените региони обществено мотивират и институционално легитимират откриването на още един университетски център в Североизточна България,
по-конкретно в Шумен.
Идеята да се създаде висше училище в Шумен с университетски
облик има солидна обективно-историческа основа. Не бихме могли да
си представим както етническото възникване, формиране и оцеляване
на българския народ през отминалите векове на инородно владичество
и чуждо влияние, така и неговото утвърждаване като национална общност по време на Възраждането без мощните и нестихващи импулси
на книжовно-просветното озарение на тези сложни и исторически необходими процеси в българските земи. Не можем да си представим
запазването на етнокултурната идентичност на българите, на тяхното
патриотично съзнание и чувство, на националния им дух в Шумен и в
Шуменския край сред многочисленото османотурско население преди
и след Освобождението без съхранените в българската народна памет
традиционни духовнокултурни ценности, сътворени в прославените
български столици Плиска и Велики Преслав, без идеалите за национална свобода във възрожденския Шумен. Ценности и идеали, пренасяни като свещен исторически завет от поколение на поколение до
ден днешен. Във Велики Преслав процъфтява Преславската книжовна
школа, в която блести ярко съзвездие от писатели и поети. Тук изпъква
талантът на Йоан Екзарх и на Константин Преславски. В труда на поета и писателя К. Преславски, назован „Учително евангелие“, съзираме възторжена възхвала на славянската култура. В последната част на
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този труд, наречена „Историкии“, неговият автор проявява интерес към
общата и българската история. Във втората престолнина на средновековна България цар Симеон Велики също се занимава с книжовна дейност. Той подбира слова на Йоан Златоуст, превежда ги от гръцки език,
подрежда ги в сборник, наречен от него „Златоструй“. Тук, във Велики
Преслав, са изградени дворец, златна църква с дванадесет мраморни
колони и манастири от неизвестни, но талантливи български майстори строители и художници. В старата столица Плиска е построена
Голямата базилика сред манастирски комплекс, чието великолепие потъва в разрушителната стихия на чуждите завоеватели3. Историята на
Шумен е свързана с материалните и духовните ценности на някогашните български престолнини Плиска и Преслав, с оригиналния култов
център Мадара и Мадарския конник, включен в списъка на ЮНЕСКО
за световно културно и природно наследство. В Шуменския край възниква и се утвърждава Преславската цивилизация на средновековна
България. Възрожденският Шумен унаследява просветно-книжовните традиции на вековното минало на Първото българско царство. До
Освобождението той е средище на училищна, читалищна, театрална,
музикална и литературна дейност.
След създаването на Третата българската държава в резултат от
руско-османската освободителна за нашия народ война, Шумен се откроява в националната образователна система като център за подготовка на учителски кадри. Национална духовна ценност за отечеството и
за Североизточна България са откритите в Шумен Временно педагогическо училище (1879 г.), Учителският институт за прогимназиални
учители „Д-р Петър Берон” (1919 г.), Полувисшият институт за начални учители (1959 г.) и Факултетът-филиал на Софийския университет
Дуйчев, Ив. Пътеки от утрото. Очерци за средновековната българска култура. София, 1985, 55, 57–72. (Duichev, Iv. Pateki ot utroto. Ocherci za srednovekovnata
bulgarska kultura. Sofia, 1985, 55, 57–72); Тотев, Т. Велики Преслав. Варна, 1993.
(Totev,T. Veliki Preslav. Varna. 1993); Чолпанов, Б. Земя на кръстопът. София, 1993.
(Cholpanov, B. Zemia na krustoput. Sofia, 1993); Божилов, Ив. Седем етюда по средновековна българска история. София, 1995, 94, 104–114, 119–124. (Bozilov, Iv. Sedem
etuda po srednovekovna bulgarska istoriya. Sofia, 1995, 94, 104–114, 119–124); Божилов,
Ив. Културата на средновековна България. Пловдив, 1996, 65, 66, 89, 90, 95–136;
(Bozhilov, Iv. Kulturata na srednovekovna Bulgaria. Plovdiv, 1996, 65, 66, 89, 90, 95–
136); Гюзелев, В. Столиците на България – средновековните и днешните. София,
2000, 11–13, 15–19. (Guzelev, V. Stolicite na Bulgaria – srednovekovnite i dnechnite.
Sofia, 2000, 11–13,15–19; Гюзелев, В. Апология на Средновековието. София, 2004,
37–50. (Guzelev, V. Apologia na srednovekovieto. Sofia, 2004, 37–50).
3
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(1964 г.), с който се поставя начало на нов тип университетско образование в Шумен. Образователното дело и педагогическата мисъл в
модерна България като самостоятелна държава имат в Шумен почти
едновековна позитивна историческа традиция4.
Създаването и функционирането на Висшия педагогически
институт в Шумен в началото на 70-те години на XX век се предопределя и от наличието на регионални негативни тенденции и реалности в развитието на единния национален образователен процес
по-конкретно, в Североизточна България. Въпреки постигнатите успехи във формирането на учителска интелигенция през 50-те и 60-те
на ХХ век, потребността от учителски кадри за учениците от V до
XI клас в този голям регион на страната все още не е задоволена. В
селските училища на споменатия регион и особено в районите със
смесено и компактно турско население преподават над 1400 нередовни учители със средно образование, без необходимата научна и методическа квалификация5. Само в Шуменски окръг работят над 420
нередовни учители6. По данни на държавните просветни органи за
седемте окръга в Североизточна България (Шуменски, Търговищки,
Разградски, Силистренски, Толбухински – днес Добрички, Варненски
и Русенски) за периода 1971 – 1976 г. са необходими 2812 учители за
прогимназиалния курс и 2013 за гимназиалния курс, или общо 4825
ДА–Шн, ф. 962, оп.1, а.е. 14, л. 124, 172. (DA–Sh, f. 962, op.1, а.е. 14, l. 124, 172);
Ангелова, Р. Педагогическото образование в Шумен (1879 – 1944). – Любословие,
2012, 12, 132–168; (Angelova, R. Pedagogicheskoto obrazovanie v Shumen (1879 –
1944). – Luboslovie, 2012, 12, 132–168); Параскевов, В. Подготовката на учителски кадри в Шуменския учителски институт „Д-р Петър Берон” (1944 – 1948). – Педагогика,
2004, 4, 68–76; (Paraskevov, V. Podgotovkata na uchitelski kadri v Shumenskiya uchitelski
institut „D-r Petar Beron”. – Pedagogika, 2004, 4, 68–76); Параскевов, В. Факултетът
филиал на Софийския университет в Шумен (1964 – 1971). – Педагогика, 2005, 2,
83–89 (Paraskevov, V. Fakultetut filial na Sofiyskiya universtet v Shumen (1964 – 1971). –
Pedagogika, 2005, 2, 83–89); Учителският институт в Шумен в контекста на обществено-политическото развитие на България 1944 – 1953 г. – В: Оттука започва България.
Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен
туризъм „Пътуване към България” – Шумен, 14-16 май 2010 година. Шумен, 2011,
674–685. (Uchitelskiyat institute v Shumen v konteksta na obshtestveno-politicheskoto
razvitie na Bulgariya 1944–1953 g. – V: Ottuka zapochva Bulgariya. Materiali ot Vtorata
nacionalna konferenciya po istoriya, archeologiya i kulturen turizam „Putuvane kam
Bulgaria” – Shumen, 14-16 mai 2010 godina. Shumen, 2011, 674–685.
5
ДА–Шн, ф. 1201, оп. 1, а.е. 1, л. 2; а.е. 14, л. 67; а.е. 23, л. 71. (DA–Sh, f. 1201,
op. 1, a.e. 1, l. 2; a.e. 14, l. 67, a.e. 23, l. 71).
6
Пак там, а.е. 1, л. 5; а.е. 28, л. 71.
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учители с висше образование за единните средни политехнически
училища7.
Ускореното развитие на висшето хуманитарно-педагогическо образование в Шумен се обуславя и от друга обективна предпоставка –
специфичната етнодемографска, етносоциална, етнокултурна, етнополитическа и етнорелигиозна ситуация в Североизточна България.
В този голям регион на България живее компактно турско население
с внушителна количествена характеристика. Процесите на трансформация и модернизация на икономическата, социалната и духовнокултурната структура на българското общество и на турската етническа
общност изискват държавническа мъдрост в българската национална
и етническа политика, особено в сферата на образованието. Тези процеси започват от средата на ХХ век и те са неосъществими без повишаване на образователното и културното равнище на българите, и
особено на турското население. Дълбоко осъзнатите и правилно разбраните националностратегически интереси на България императивно
налагат осъществяване на държавна политика в областта на образованието и културата, която консолидира българската нация и постепенно интегрира другите етнически общности като равноправни субекти,
без накърняване или отнемане на тяхната етнокултурна идентичност.
Практическата реализация на тази политика, особено в регионите със
смесено население (българи, турци, арменци, евреи, гагаузи, татари,
роми и др.) и с компактно турско население, предполага равнопоставеност при ползване на гарантираните от конституцията техни образователни, културни, социални, трудови, политически и други права.
Преобладаващото позитивно съдържание в тази политика превръща
Шуменския университет както в миналото, така и в нашето съвремие в
университет на междуетническата толерантност.
Процесите на индустриалната, аграрната и духовнокултурната
модернизация като обективна необходимост за България в нейното
развитие през втората половина на ХХ век имат и своите регионални
проекции. Най-важното условие за тяхното успешно протичане е създаването на човешки интелектуален капитал чрез позитивно променящата се и разширявана в отделните региони национална образователна
система. Ръководните държавни фактори в България също съзнават, че
модернизационните и трансформационните промени засягат всички
жизнени сфери на обществото и те стават със специфични трудности
7

Пак там, а.е. 28, л. 17, 71, 73, 74; а.е. 35, л. 18–21, 24, 26, 33, 37–44.
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сред турското население. Затова динамиката и логиката на тези процеси в Североизточна България, при наличието на голям турски етнически масив, налагат създаването на регионална интелигенция и особено
на учителска интелигенция с постоянно включване в тази социална и
професионална категория на млади българи и турци. Следователно откриването на Висш педагогически институт в Шумен, в който се подготвя предимно учителска интелигенция, в максимална степен започва
да съдейства за модернизацията на Североизточна България, за създаването на български национални и регионални духовни ценности.
Вътрешните миграционни процеси, които обективно съпътстват
споменатата модернизация, пренасочват потоци от регионалната интелигенция към по-големите административни, образователни и културни градски центрове. Със създаването и утвърждаването на Шуменския
висш педагогически институт се постига формиране и задържане на
регионалната учителска интелигенция, която участва дейно в повишаването на образователното равнище на всички слоеве от местното население, включително и на българските турци, и особено на младата
генерация в модернизираните държавни училища8. Следователно вътрешната регионално-професионална мобилност на училищната интелигенция в Североизточна България е обективна предпоставка, която
също изисква откриване и функциониране на висше училище в Шумен.
Обособяването на Шумен като национално-регионален център на
висше педагогическо образование съответства и на европейския опит
във функционалното структуриране на държавната система за висше
образование поради регионалните обществени интереси и потребности. В Унгария има четири държавни университета с преобладаваща
регионална мисия: Regionale Universität Miskolc, Regionale Universität
Veszprém, Regionale Universität Sopron, Regionale Universität Gödöllö.
В края на ХХ век във Франция е приет петгодишен план за развитието
на висшето образование, наречен „Университет 2000”. В него се предвижда подобряване на материалната база на съществуващите университети и изграждане на нови университети – два в северните региони
на страната и четири в Западна Франция. За осъществяването на този
проект са предвидени 32 милиарда френски франка. Във Финландия
всички университети са държавни. Тези общо 20 университета покриват цялата територия на страната, не изключвайки и най-северния
регион – Лапландия. Британската система на висшето образование до
8

Пак там, а.е. 24, л. 75.
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1988 г. ключва 46 университета, през 1990 г. висшите училища са 60,
а през 2005 г. техният брой е 174 с държавна политика на децентрализация и с право на самоуправление. Подобни регионални държавни
университети са открити в Германия, и в други западноевропейски и
средноевропейски страни, а също и в съседните балкански държави –
Гърция, Турция, Румъния и Република Македония. В този реален процес на всеобщ подем на висшето образование в Европа, на Балканите и
в България през втората половина на ХХ век се включват нарастващите
темпове и на висшето педагогическо образование както в европейските
държави, така и в България9.
Регионалните университети в европейските държави осъществяват особена мисия в непосредствена връзка със стабилизирането на
Besseyei, J., J. Melchior. Die Hochshulpolitik in Osterreich und Ungarn 1945 –
1995. Modernisierungsmuster im Vergleich. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – New
York – Paris, Vien, Band 3, 1996, p. 51; Breen, M. Transforming British higher education:
A view from across the Atlantic. – Higher education. Dordrecht, 1995, Vol. 29, N 3, p.
225, 227; The Europa World. Year Book. London, 1990, Vol. І, p. 561; 1997, Volume І,
p. 704; Торяник, Л. А. Современные тенденции в подготовке специалистов в вузах
Великобритании. – Вестник высшей школы, 1985, 11, с. 72. (Toranik, L. A. Sovremennie
tendentsii v podgotovke spetshialistov v vuzah Velikobritanii. – Vestnik visshei shkoli,
1985, 11, s. 72); Черноморова, Т. В. Реформа финансирования высшего образования в
Великобритании. – В: Экономика образования за рубежом. Сборник обзоров. Москва,
2005, с. 22. (Chernomorova, T. V. Reforma finansirovaniya visshego obrazovaniya v
Velikobritanii. – V: Ekonomika obrazovaniya za rubejom. Sbornik obzorov. Moskva. 2005,
s. 22); Танев, Ст. С амбиция за европеизъм – Аз Буки, 12, 29 март – 4 април, 1995.
(Tanev, St. S ambitsiya za evropeizum– Az Buki, 12, 29 mart – 4 april 1995); Танев, Ст.
Висшето образование, социалният диалог и държавническата мъдрост – Педагогика,
1998, 5, с. 78. (Tanev, St. Vissheto obrazovanie, sotsialniiat dialog i durjavnicheskata
mudrost – Pedagogika, 1998, 5, s. 78); Танев, Ст. Висшето педагогическо образование
в Шумен – обективни предпоставки и субективни фактори за неговото развитие –
Педагогика, 2003, 9, 22–23. (Tanev, St. Vissheto pedagogichesko obrazovanie v Shumen
– obektivni predpostavki i subektivni faktori za negovoto pazvitie – Pedagogika, 2003, 9,
22–23); Можаева, Л. Г. Эволюция форм подготовки специалистов за рубежом (САЩ,
страны Западной Европы, Япония). Москва, 1996, с. 72. (Mozhaeva, L. G. Evoliutsiya
form podgodtovki spetshialistov za rubejom (SASCH, stran Zapadnoi Evropi, Iaponiya).
M, 1996, s. 72); Мутафчиева, В., А. Желязкова. Турция между Изтока и Запада.
София, 1998, с. 18. (Mutafchieva, V., A. Jelyaskova. Turtshiya meschdu Iztoka i Zapada.
Sofia. 1998, s. 18); Дерябин, Ю. С. Финляндия – один из мировых лидеров в образовании – Педагогика (Москва), 2004, 4, 78–80. (Deriabin, U. S. Finlandiya – odin iz mirovih
liderov v obrazovanii – Pedagogika (Moskva), 2004, 4, 78–80); Тилкиджиев, Н. Защо те,
защо не и ние? Финландското чудо: четиво за изследователи и политици – Списание
на Българската академия на науките, 2007, 2, 11–19. (Tilkidjiev, N. Zascho te, zascho
ne i nie? Finlandskoto chudo: chetivo za izsledovateli i polititshi – Spisanie na Bulgarskata
akademiya na naukite, 2007, 2, 11–19).
9
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процеса на постоянно възпроизводство на кадрови потенциал от специалисти според потребностите и спецификата на регионалната инфраструктура. Най-важната целева функция на тези университети е да
задържат младите специалисти като учители и с друга професионална
квалификация в селските райони, в малките общини и градове. В поширок социален план тяхната функция се свежда и до оптимизиране на
съотношението между децата, младежите и старите поколения, за поддържане на репродуктивните потоци за нормалното възпроизводство
на населението в съответните региони, а това допринася за укрепване
на демографската жизненост на нацията. Студентите във всеки регионален университет с подчертан интерес към културата и изкуството
обогатяват духовнокултурния живот в региона със своите художествено-творчески прояви. Тъкмо този тип университети са особено полезни
в осъществяването на държавната художествено-творческа политика
в конкретния регион с неговия културно-специфичен образ чрез студентските хорове, самодейни театри, танцови и спортни ансамбли, художествени изложби и пр. С участието си в археологически разкопки
и в други теренни проучвания студентите допринасят за опазване на
културноисторическото наследство на региона. Те са носители на социокултурен регионален „код”, с въздействието на който се съхраняват
местните традиции във фолклора, езиковите диалекти, етнокултурата и
етноизкуството, героични епизоди от историята на родния край. По такъв начин се запазва напред във времето регионалната социална памет,
а тя е съставка на българската национална памет. С разнообразната си
публична дейност преподаватели и студенти в регионалните университети допринасят за формиране на човека патриот не само към „голямата родина”, но и към малката, т.е. към региона, града, района, общината, селото. Образователно-възпитателният процес в тези университети,
съобразен с тяхната национално-регионална функция, създава условия
за социализация на личността в конкретната социокултурна ситуация,
на конкретното „място,” за положителната локална самоидентификация на младите хора с патриотично съзнание, чувство и любов към историята, настоящето и бъдещето на родния край10.
Срв. Рассадин, Н. Взгляд ректора на миссию университета в регионе – Alma
Mater. Вестник высшей школы (Москва), 2002, 10, 4–8. (Rassadin, N. Vzglyad rektora
na missiyu universiteta v regione – Alma mater. Vestnik vysshey shkoly (Moskva), 2002,
10, 4–8); Мурзина, И. Региональная культура и образование: поле для взаимодействия – Alma mater. Вестник высшей школы (Москва), 2002, 8, с. 24, 25. (Murzina, I.
Regionalynaya kulytura i obrazovanie: pole dlya vzaimodeystviya – Alma mater. Vestnik
10
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Най-сетне следва да се има предвид още една обективна предпоставка за откриването на Шуменския висш педагогически институт.
Той може и трябва да се включи в осъществяването на образователната политика на нашата държава сред българската диаспора зад граница, и особено сред сънародниците ни в Бесарабия, Украйна, Молдова,
Румъния, Македония и в други страни, чрез обучението на чуждестранни студенти – наши сънародници, или посредством изпращане на негови преподаватели в тези страни.
Като се имат предвид исторически обусловената просветна традиция в Шумен, глобалният характер на модернизационните процеси в съвременна България, спецификата на тяхното реализиране в
Североизточна България, конкретната необходимост от регионалноинституционална структура на висшето педагогическо образование,
имайки предвид и своеобразното развитие на локално-местната социално-икономическа, духовнокултурна и етнодемографска действителност, а също европейският контекст и международният опит в развитието на висшето образование, централните ръководни държавни органи приемат важното решение за поетапно въвеждане на висше педагогическо образование в Шумен.
Териториалните диспропорции в числеността на педагогическите кадри в България през 60-те години на ХХ век се забелязват от
ръководните централни и окръжни просветни органи на държавата.
Преодоляването на такива диспропорции в подготовката и разпределението на учителските кадри в Североизточна България най-рационално
би могло да се осъществява със създаването на висш педагогически
институт в този голям периферен регион на страната и с относителvysshey shkoly (Moskva), 2002, 8, s. 24, 25); Бонев, Х., И. Джаджев, Р. Йорданова.
Анализ на резултатите от социологическото изследване „Етнокултурната ситуация и отношението на населението на град Шумен към художествената култура”. Шумен – София, 1994, 1–174. (Bonev, H, I. Dzhadzhev, R. Yordanova. Analiz
na rezultatite ot sotshiologichesko izsledvane „Etnokulturnata situatshiya i otnoshenieto
na naselenieto na grad Shumen kum hudozhestvenata kultura”. Shumen – Sofia, 1994,
1–174); Ефтимова, И. Теоретични аспекти в конструирането на етническата идентичност. – В: Есенни четения „Сборяново”. От находката към витрината. Т. 10. Велико
Търново, 2014, 332–340. (Eftimova, I. Teoretichni aspekti v konstruiraneto na etnicheskata
identichnost. – V: Esenni cheteniya „Sboriyanovo”. Ot nahodkata kum vitrinata. T. 10.
Veliko Turnovo, 2014, 332-340); Ефтимова, И. „Викаха ми „турския българин”: конструиране на етническа идентичност (по материали от с. Ясенково, Шуменско). – В:
Историкии, 2012, 5, 269–281. (Eftimova, I. „Vikaha mi „turskiya bulgarin”: konstruirane
na etnicheska identichnost (po materiali ot s. Yasenkovo, Shumensko). – V: Istorikii, 2012,
5, 269–281).
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но по-малък прием на студенти в педагогическите специалности за
учители в Софийския университет, в Пловдивския университет и във
Великотърновския университет.
Реформирането на системата на полувисшето педагогическо образование в Шумен започва със създаването на Факултет-филиал на
Софийския университет в този окръжен град с използването на преподавателския състав и материалната база на Учителския институт в града.
В съответствие с възприетата официална държавна политика за децентрализация на националната система за висше образование и усъвършенстване на неговата териториална структура, през 1964 г. в Шумен се
открива Факултет-филиал на Софийския университет за подготовка на
прогимназиални учители. Негов декан е професор Игнат Пенков – преподавател в Софийския университет. Заместник-декани на Факултетафилиал са старши преподавател Чавдар Стоянов и старши преподавател
Георги Балев. Във филиала работят 28 щатни преподаватели и 15 хонорувани. През учебната 1970 – 1971 г. във филиала са обучавани общо 388
студенти, от които 136 са турци или 33%. Ръководството на Софийския
университет „Св. Климент Охридски” и негови преподаватели имат
голям принос в ускореното създаване на кадрови, организационно-управленски, методически и други предпоставки за преустройването на
Шуменския полувисш учителски институт във висше училище11.
ДА–Шн, ф. 962, оп. 1, а.е. 14, л. 63–66; а.е. 15, л. 56, 61, 64; ф. 1201, оп. 1, а.е.
1, л. 2, 19; а.е. 28, л. 17, 20; а.е. 100, л. 34. (DA–Sh, f. 962, op. 1, a.e. 14, l. 63-66, a.e. 15,
l. 56, 61, 64, f. 1201, op. 1, a.e. 1, l. 2, 19; a.e. 28, l. 17, 20; a.e. 100, l. 34); Попнеделев,
Т. Социалистическият университет (1950 – 1989). – В: Университетът. София,
1999, 297–298. (Popnedelev, T. Sotshialisticheskiyat universitet (1950 – 1989). – V:
Universitetut. Sofia, 1999, 297–298). За създаването и дейността на Факултета-филиал
на Софийския университет в Шумен по-подробно вж. Paraskevov, V. The Training of
Teachers in Shumen from 1944 to Present Days. – In: Skola bez slabih ucenica (School
without Unsuccessful Pupils), Pula, 2004, 55-60; Параскевов, В. Факултетът-филиал,
83–90. (Paraskevov, V. Fakultetut-filial, 83–90); Танев, Ч. Създаване и развитие на
Факултета-филиал към Софийския университет „Св. Кл. Охридски” – 1964 – 1971 г. –
В: Будители народни в Шумен и Шуменско. Материали от теоретични конференции
през 2003 – 2004 г. на краеведческото дружество при читалище „Добри Войников”.
Велико Търново, 2006, 91–96. (Tanev, Ch. Sazdavane i razvitie na Fakulteta-filial kum
Sofiyskiya universitet „Sv. Kl. Ohridski” – 1964 – 1971 g. – V: Buditeli narodni v Shumen
i Shumensko. Materiali ot teoretichni konferentshii prez 2003 – 2004 g. na kraevedcheskoto
druzhestvo pri chitalishte „Dobri Voinikov”. Veliko Turnovo, 2006, 91–96); Танев, Ч.
Из историята, 36–38. (Tanev, Ch. Iz istoriyata, 36–38); Петров, К. Педагогическото
образование, 240–247. (Petrov, K. Pedagogicheskoto obrazovanie, 240–247); Вачкова,
К. История на Шуменския университет, 21–26. (Vachkova, K. Istoriya na Shumenskiya
universitet, 21–26).
11
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Не е необходимо много време на официалната държавна власт
и на българската общественост да стигнат до общонационалното разбиране и осъзнаване на необходимостта от създаване на ново висше
училище в Шумен. На 10 август 1971 г. Държавният съвет на Народна
република България издава Указ № 161 за „преобразуване на факултет-филиала на Софийския държавен университет в Шумен във Висш
педагогически институт“12. С този върховен законодателен акт педагогическото образование в Шумен придобива качествено нов облик. В
изпълнение на този указ председателят на Държавния комитет за наука,
технически прогрес и висше образование назначава в началото на учебната 1971/1972 г. за ректор на института доцент Александър Витанов,
а за заместник-ректори доцент к.ист.н. Недялко Куртев и доцент к.ф.н.
Петър Пашов13.
Официалното откриване на Висшия педагогически институт
(ВПИ) става в общоградска празнична атмосфера и с публично тържество в Шуменския народен театър с приветствено слово на заместникпредседателя на Министерския съвет Живко Живков14. Това събитие
е особено важно за по-нататъшното утвърждаване на българската национална духовност в Шумен и в Шуменския край, които оставят на
България напластявано в отминалите векове богато просветно и културноисторическо наследство. Тъкмо затова то е отразено с необходимото внимание в българския централен и местен печат15.
Държавен вестник, бр. 65, 17 август 1971. (Durzhaven vestnik, br. 65, 17 avgust 1971).
ДА–Шн, ф. 1201, оп. 1, а.е. 29, л. 49. (DA–Sh, f. 1201, op.1, a.e. 29, l. 49);
Вачкова, К. Професор Петър Пашов на седемдесет години. – В: Отговорността
на езика. Сборник, посветен на 70-годишнината на проф. Петър Пашов, на проф.
д-р Тодор Бояджиев, чл.-кореспондент на БАН и на 30-годишнината на Шуменския
университет. Шумен, 2001, с. 8, 9. (Vachkova, K. Profesor Petur Pashov na sedemdeset
godini – V: Otgovornostta na ezika. Sbornik, posveten na 70-godishninata na prof. Petur
Pashov, na prof. d-r Todor Boyadzhiev, ch.-korespondent na BAN, i na 30-godishninata na
Shumenskiya universitet. Shumen, 2001, s. 8, 9); Радева, В. Петър Пашов (1931 – 2009). –
Българска реч, 2009, 3, с. 136. (Radeva, V. Petur Pashov (1931 – 2009) – Bulgarska rech,
2009, 3, s. 136).
14
ДА–Шн, ф. 1201. Историческа справка, с. 2; оп. 1, а.е. 3, л. 2, 5, 9. (DA–Sh, f.
1201 Istoricheska spravka, s. 2, op. 1, a.e. 3, l.2, 5, 9).
15
Работническо дело, бр. 304, 31 октомври 1971. (Rabotnichesko delo, br. 304,
31 oktomvri 1971), Отечествен фронт, бр. 8417, 31 октомври 1971. (Otechestven
front, br. 8417, 31 oktomvri 1971); Земеделско знаме, бр. 255, 31 октомври 1971.
(Zemedelsko zname, br. 255, 31 oktomvri 1971); Народна младеж, бр. 256, 31 октомври
1971. (Narodna mladezh, br. 256, 31 oktomvri 1971); Учителско дело, бр. 68, 9 ноември
1971. (Uchitelsko delo, br. 68, 9 noemvri 1971); Студентска трибуна, 6, 2 ноември
1971. (Studentska tribuna, 6, 2 noemvri 1971); Шуменска заря, 118, 2 ноември 1971.
12

13
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В съответствие с възприетата и прилагана официална държавна
политика за децентрализиция на националната система за висше образование, Шуменският висш педагогически институт започва да осъществява целите на държавната образователна стратегия. Главното му
предназначение е чрез учебно-възпитателния процес да се подготвят
учителски кадри с висша квалификация по основни образователни
предмети в гимназии, прогимназии, техникуми и професионални училища16. В контекста на държавната научна стратегия на него се възлага
още една обществено полезна функция: в следващите години той да
бъде център и за научни изследвания. Държавната политика в културата и духовните инициативи в Шумен и в Шуменския район изисква
от висшето училище в града да се откроява и като средище, в което се
създават и социокултурни ценности17.
Осъществяването на всички тези дейности във Висшия педагогически институт е възможно с преустройството на заварената структура на тяхната организация и управление с нов тип университетска
факултетна структура чрез целесъобразни модификации на факултетната структура на Софийския университет. Този преход става постепенно. При откриването на института няма факултети поради недостатъчния брой специалности и катедри. Учебната 1971 – 1972 г. започва
с обучението на студенти поспециалностите „Българска фиология”,
„Математика”, „Физика” и „Химия”. Дотогава във Факултета-филиал
на Софийския университет има три двойни специалности – „География
и турска фиология”, „Биология и химия”, „Математика и физика”. Те са
закрити, но студентите от втори и трети курс са оставени да завършат
образованието си по старите учебни планове18. Във филиала се подгот(Shumenska zarya, 118, 2 noemvri 1971); Студентски глас (Шумен), 7, 9 ноември 1971
(Studentski glas (Shumen), 7, 9 noemvri 1971).
16
ДА–Шн, ф. 1201, оп. 1, а.е. 24, л. 60; а.е. 67, л. 11. (DA–Sh, f. 1201, op. 1, a.e.
24, l. 60; a.e. 67, l. 11).
17
Пак там, а.е. 24, л. 60; а.е. 28, л. 70; а.е. 67, л. 11.
18
Пак там, а.е. 1, л. 13; а.е. 24, л. 8; а.е. 67, л. 11. На студентите от специалността
„География и турска филология“ се разрешава да се прехвърлят в други специалности
на новооткрития в Шумен Висш педагогически институт, във ВИНС – Варна и във
ВФСИ – Свищов. Вж. ДA–Шн, ф. 1201, оп. 1, а.е. 1, л. 13. (DA–Sh, f. 1201, op. 1, a.e. 1, l.
13); Владев, И., Р. Владева. Опит за разкриване мястото на географията в Шуменския
университет. – В: Юбилейна научна конференция „25 години Шуменски университет
„Епископ Константин Преславски”. Шумен, 30.Х. – 1.ХІ.1996 г. Доклади. Биология и
география. Шумен, 1999, 174–175. (Vladev, I., R. Vladeva. Opit za razkrivane myastoto
na geografiyata v Shumenskiya universitet – V: Yubileyna nauchna konferentshiya „25
godini Shumenski universitet „Episkop Konstantin Preslavski”. Shumen, 30. X. – 1. XI.
1996 g. Dokladi. Biologiya i geografiya. Shumen, 1999, 174–175).
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вят прогимназиални учители, които имат право да продължат задочно
следването си в Софийския университет, за да придобият висше образование. В него студентите се обучават от хабилитирани преподаватели
и асистенти от Софийския университет и от институтски преподаватели. Започва необходимата промяна на съдържанието и организацията на учебния процес във Филиала-факултет по модел на Софийския
университет с цел издигане на научното равнище на преподаване и
прилагане на университетската методика на обучение. В този смисъл
учебно-възпитателната дейност във филиала е по-висок етап в професионалната квалификация на учителските кадри в сравнение с тяхната
подготовка в бившия прогимназиален институт19. Авторитетни преподаватели от Софийския университет оказват квалифицирана помощ на
своите колеги от предишния учителски институт в учебния и в научноизследователския процес и заедно с тях полагат стабилна основа за
прерастването по-късно на Факултета-филиал в самостоятелен Висш
педагогически институт20. Следователно началото на висше хуманитарно образование в Шумен е поставено през 1971 г. и то става важна
и необходима съставка на цялостната система на българското висше
образование.
Откриването на Висшия педагогически институт в Шумен съвпада с приемането на поредица документи от висши форуми на управляващата БКП, придобиващи правната сила на законодателни актове.
Проведените пленуми на ЦК на БКП по проблеми на висшето образование в края на 60-те и началото на 70-те години на ХХ век постановяват съществени промени в неговата структура, в съдържанието на учебните планове и програми, в насоките и методите на обучение в съответствие с повишените изисквания на обществения и държавния живот.
В сферата на висшето образование се изисква още по-тясно свързване
на обучението с научноизследователската дейност и по-нататъшното
активизиране на изследователските способности на студентите чрез използване на учени от институтите на Българската академия на науките
ДА–Шн, ф. 962, оп. 1, а.е. 14, л. 63–66, 90, 199, 172; а.е. 15, л. 56, 61, 64; ф.
1201, оп. 1, а.е. 1, л. 2, 19; а.е. 28, л. 17, 20. (DA–Sh, f. 962, op. 1, a.e. 14, l. 63–66, 90,
199, 172; a.e. 15, l. 56, 61, 64; f. 1201, op. 1, a.e. 1, l. 2, 19; a.e. 28, l. 17, 20).
20
Вачкова, К. Слово, произнесено на академичното тържество по случай
25-годишнината на Шуменския университет „Eпископ Константин Преславски” –
В: Пленарни доклади и материали. Шумен, 1997, с. 82, 83. (Vachkova, K. Slovo,
proizneseno na akademichno turzhestvo po sluchay 25-godishninata na Shumenskiya
universitet „Episkop Konstantin Preslavski” – V: Plenarni dokladi i materiali. Shumen,
1997, s. 82, 83).
19
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в учебния процес. Нормативни законови рамки уреждат създаването на
Единни центрове за наука и подготовка на кадри чрез обединяване и
синхронизиране дейността на научния и преподавателския потенциал
на институтите на БАН и факултетите на Софийския университет21.
Този официално регламентиран интеграционен процес между БАН и
Софийския университет открива не само потенциална, но и реална възможност за използване на престижни учени от институти на БАН в
учебния процес и на Шуменския висш педагогически институт.
В съответствие с решение на висшите партийни органи
Държавният комитет за наука, технически прогрес и висше образование нарежда на ректора на Софийския университет и на ректора на
Великотърновския висш педагогически институт да осигурят хабилитирани преподаватели и асистенти за Висшия педагогически институт
в Шумен по учебни дисциплини, за които в този институт няма преподаватели. Изрично е разпоредено учебният процес във ВПИ – Шумен
да започне „по учебните планове на Софийския университет”22. Тези
разпоредби улесняват ректорското ръководство на Шуменския висш
педагогически институт. През учебната 1971 – 1972 г. в обучението на
студентите участват хабилитирани преподаватели от Софийския университет, от Висшия минногеоложки институт – София, от Висшия
институт за механизация и електрификация на селското стопанство
(ВИМЕСС) – Русе, а през следващите учебни години – и от други висши училища. При оптимизиране на учебната документация – учебни
планове, учебни програми и други нормативни документи, е използван
полезен опит и от съответните катедри в Пловдивския университет23.
Осигуряването на хабилитирани преподаватели от Софийския
университет като съвместители и хонорувани, проявеният интерес
Цанев, Д., М. Радева, и др. История на Софийския университет „Климент
Охридски”, София, 1988, 348–349. (Tshanev, D., M. Radeva i dr. Istoriya na Sofiyskiya
universitet „Kliment Ohridski”. Sofia, 1988, 348–349); Танев, Ст. Социалистическият
възход на българското висше образование (9.IX.1944 – 1984 г.). София, 1987, 30–32.
(Tanev, St. Sotshialisticheskiyat vazhod na vissheto obrazovanie (9.IX.1944 – 1984 g.).
Sofia, 1987, 30–32); По-подробно вж. Попнеделев, Т. Социалистическият университет
(1950 – 1989). – В: Университетът. София, 1999, с. 297, 298, 303–308. (Popnedelev,
T. Sotshialisticheskiyat universitet (1950 – 1989) – V: Universitetut. Sofia, 1999, s. 297,
298, 303–308).
22
ДА–Шн, ф. 1201, оп. 1, а.е. 1, л. 14–15; а.е. 24 л. 2. (DA–Sh, f. 1201, op. 1, a.e.
1, l. 14–15; a.e. 24, l. 2).
23
Пак там, а.е. 24, л. 8, 24; Студентска трибуна, бр. 12 (792), 11 декември
1973; бр. 24 (804), 5 март 1974. (Studentska tribuna, br. 12 (792), 11 dekemvri 1973, br.
24 (804), 5 mart 1974).
21
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към новото висше учебно заведение в Шумен от голям брой кандидатстуденти, както и грижите на ректорското ръководство да се формира
собствен научно-преподавателски състав позволяват откриването на
нови специалности. През учебната 1973 – 1974 г. се откриват още две
нови специалности – „Биология“ и „Руска фиология“. Въвежда се задочно обучение за 234 студенти по българска фиология, химия, физика
и биология24. През следващите години се предвижда интегриране на
Института за начални учители с ВПИ – Шумен и разкриване на още
една нова специалност – „Педагогика“.
През учебната 1973 – 1974 г. започва успешното функциониране
на два базови за ВПИ – Шумен факултета: Филологически и Природоматематически. Тяхното създаване става с писмено предложение на ректора на ВПИ, изпратено до председателя на КНТПВО на 7 юли 1973 г.
Ръководните държавни органи посрещат с разбиране това предложение и вземат решение за откриването на тези факултети. През учебната 1973 – 1974 г. са приети над 1000 студенти по специиалностите
„Българска филология“, „Руска филология“, „Математика“, „Физика“,
„Химия и Биология“. Поради наличието на голям брой нередовни учители в Североизточна България Бюрото на Министерския съвет с решение № 575 от 22 септември 1973 г. задължава ръководството на ВПИ –
Шумен да осигури прием на студенти и в задочна форма на обучение
както следва: по българска филология – 41 души, по биология – 32
души, по физика – 27 души, по химия – 18 души, или общо 118 души25.
Филологическият факултет (ФФ) като нов факултет във ВПИ –
Шумен в началото на своето развитие е с две специалности – „Българска
филология“ и „Руска филология“. В този неголям факултет преподават
едни от най-авторитетните учени – филолози от Софийския университет – проф. Симеон Русакиев, заслужил деятел на науката, проф.
Желю Авджиев, доцентите Любен Ницолов, Евгения Метева, Елка
Константинова, Стайко Кабасанов, Петър Пашов, Борис Симеонов,
ДА–Шн, ф. 1201, оп. 1, а.е. 1, л. 21, 24; а.е. 9, л. 58; а.е. 24, л. 26; а.е. 28, л. 24;
а.е. 67, л. 11. (DA–Sh, f. 1201, op. 1, a.e. 1, l. 21; 24, a.e. 9, l. 26; a.e. 28, l. 24 a.e. 67, l.
11); Студентска трибуна, бр.12 (792), 11 декември 1973. (Studenstka tribuna, br. 12
(792), 11 dekemvri 1973); Студентски глас (Шумен), бр. 3, 6 юни 1973; бр. 7 (43), 6
май 1981. (Studentski glas (Shumen), br. 3, 6 juni 1973, br. 7 (43), 6 maj 1981).
25
ДА–Шн, ф. 1201, оп. 1, а.е. 1, л. 20-21; а.е. 24, л. 68, 69, 92, 93; а.е. 25, л. 8, 9;
а.е. 43, л. 25, 44; а.е. 94, л. 93; а.е. 95, л. 16; а.е. 100, л. 34. (DA–Sh, f. 1201, op. 1, a.e. 1,
l. 20–21; a.e. 24, l. 68, 69, 92, 93; a.e. 25, l. 8, 9; a.e. 43, l. 25, 44; a.e. 94, l. 93; a.e. 95, l.
16; a.e. 100, l. 34); Студентски глас, бр. 9 (14), 6 юли 1976. (Studentski glas, br. 9 (14),
6 juli 1976).
24
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Христо Първев, Пенка Филкова, Константин Попов, Блажо Блажев и
др. Студентите във ФФ проявяват подчертан интерес към техните лекции и към научните кръжоци по общо езикознание, по възрожденска,
нова и най-нова българска литература, по съвременен български език,
по топонимия, по съветска литература и по художествено четене26.
За декан на ФФ е избран и назначен доц. Любен Ницолов. От
учебната 1973 – 1974 г. негов заместник е доц. Ст. Кабасанов. През тази
учебна година ФФ започва да функционира със своя вътрешна учебна, научна и административна структура. Подготвени и са приети нови
учебни планове. Към факултета са създадени нови катедри: Катедра
по чужди езици, Катедра по педагогика и методика на преподаване,
Катедра по физкултура и Катедра по марксизъм-ленинизъм27.
Подобно възходящо развитие бележи и другият базов за ВПИ –
Шумен Природо-математически факултет. Негов пръв декан е проф. Д.
Тотоманов, а заместник-декан е доц. Щерю Стоянов. В този факултет
са обособени шест катедри: Катедра по математика, Катедра по физика, Катедра по химия, Катедра по биология, Катедра по география с
ОЗННС, Катедра по методика на преподаването. Към средата на 70-те
години на ХХ век при по-добра научно-кадрова, материална и финансова осигуреност са създадени нови самостоятелни факултети: Физикоматематически, Химико-биологически, Педагогически за подготовка
на начални учители, Факултет за обществени професии. От 1985 г. към
ВПИ – Шумен е открит нов факултет за подготовка на детски и начални
учители. В същата година Институтът за повишаване на квалификацията на учителите (ИПКУ) „Д-р Петър Берон” – Варна се обособява като
самостоятелно методическо звено към ВПИ – Шумен. Всички факултети във ВПИ – Шумен обогатяват и усъвършенстват своята вътрешна
структура. Поради диференциацията на научното познание в структуВачкова, К. Слово произнесено, с. 83. (Vachkova, K. Slovo, proizneseno, s. 83);
Цанев, Д., М. Радева, и др. Цит. съч., с. 317. (Tshanev, D., M. Radeva i dr. Tshit. such.,
s. 317); ДА–Шн, ф. 1201, оп. 1, а.е. 24, л. 2, 67; а.е. 43, л. 44; а.е. 81, л. 26–30. (DA–Sh, f.
1201, op. 1, a.e. 24, l. 2, 67; a.e. 43, l. 44; a.e. 81, l. 26–30); Студентски глас, бр.1 (31), 15
януари 1980; бр.11 (2), 8 ноември 1980; бр. 11 (45), 16 юли 1981. (Studentski glas, br. 1
(31), 15 januari 1980; br. 11 (2), 8 noemvri 1980; br. 11 (45), 16 juli 1981).
27
ДА–Шн, ф. 1201, оп. 1, а.е. 24, л. 3, 53, 65; а.е. 25, л. 7–9; а.е. 43, л. 19; оп.
2, а.е. 32, л. 21–24; а.е. 59, л. 2–4; а.е. 77, л. 1. (DA–Sh, f. 1201, op. 1, a.e. 24, l. 3,
53, 65, a.e. 43, l. 19; op. 2, a.e. 32, l. 21–24; a.e. 59, l. 2–4; a.e. 77, l. 1); Бояджиев, Т.
Доцент Стайко Кабасанов на 90 години. – Любословиe или периодическо списаниe.
Т.1, Шумен, 1996, с. 145. (Boyadzhiev, T. Dotshent Stayko Kabasanov na 90 godini –
Lyuboslovie ili periodichesko spisanie. T. 1, Shumen, 1996, s. 145).
26

Висшето педагогическо образование в Шумен и неговото развитие ...

173

рата на преобразуваните и новосъздадените факултети се разкриват
нови специалности и катедри, т.е. ВПИ – Шумен продължава своето
развитие с по-сложна факултетна и катедрена структура28.
През следващите години във ВПИ – Шумен постепенно е увеличен броят на щатните преподаватели. Ректорът на института доц.
Делчо Каменов оказва голяма кадрова помощ на Филологическия факултет. По негово предложение Академическият съвет отпуска на факултета 13 нови щатни преподавателски места. Освен това той оказва
съдействие на този факултет с осигуряване на творчески отпуск и командировки за специализации на негови преподаватели в България и в
чужбина. По такъв начин се повишава научната и методическата квалификация на щатните преподаватели във Филологическия факултет.
През периода 1979 – 1983 г. научна степен „кандидат на науките“ придобиват гл. ас. Кина Вачкова, гл. ас. Елка Добрева, гл. ас. Анна Димова,
гл. ас. Румяна Йовева, гл. ас. Ивайло Петров, гл. ас. Лила Мончева, гл.
ас. Йордан Стоилов, гл. ас. Йордан Йорданов, гл. ас. Мария Железова,
гл. ас. В. Няголова, гл. ас. Б. Сайдова. През 1983 г. са обявени 5 конкурса за доценти. Със защитените десертации до началото на 1984 г.
във Филологическия факултет вече преподават 10 доценти и 40 души
с научната степен „кандидат на науките“. През 1983 г. хуманитарният факултет на института разполага със 72 щатни преподаватели, 17
съвместители (хабилитирани преподаватели) и 25 хонорувани. От тези
данни се вижда, че във Филологическия факултет нараства броят на
доцентите и на главните асистенти с научна степен, които имат право да участват в учебния процес с възлагане на лекционни четения.
Тъкмо това благоприятно обстоятелство дава основание на ръководните държавни органи в София да увеличат приема на студенти в редовната и задочната форма на обучение във Филологическия факултет
на института29.
ДА–Шн, ф. 1201, оп. 1, а.е. 20, л. 21; а.е. 24, л. 53, 55, 67–69; а.е. 43, л. 19, 25,
44; а.е. 59, л. 24; а.е. 67, л. 18; а.е. 95, л. 16, 33, 39; а.е. 100, л. 9, 34; оп. 2, а.е. 20, л.
19, 20. (DA–Sh, f. 1201, op. 1, a.e. 20, l. 21; a.e. 24, l. 53, 55, 67–69, a.e. 43, l. 19, 25, 44;
a.e. 59, l. 24; a.e. 67, l. 18; a.e. 95, l. 16, 33, 39; a.e. 100, l. 9, 34, op. 2; a.e. 20, l. 19, 20);
Студентска трибуна, бр.19 (879) 3 февруари 1976. (Studentska tribuna, br. 19 (879), 3
fevruari 1976); Студентски глас, бр. 9 (14), 6 юли 1976; бр. 1 (31), 15 януари 1980; бр.
12, 23 декември 1984. (Studentski glas, br. 9 (14), 6 juli 1976; br. 1 (31), 15 januari 1980;
br. 12, 23 dekemvri 1984).
29
ДА–Шн, ф. 1201, оп. 1, а.е. 2, л. 7; а.е. 24, л. 8, 42, 66, 72; а.е. 43, л. 46; а.е.
50, л. 6. (DA–Sh, f. 1201, op. 1, a.e. 2, l. 7; a.e. 24, l. 8, 42, 66, 72; a.e. 43, l. 46; a.e. 50,
l. 6); Студентска трибуна, бр. 12 (792), 11 декември 1973; бр. 19 (879), 3 февруари
28
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Възходящо развитие като научно-кадрови потенциал, управленски капацитет и материално-техническо осигуряване се забелязва и в
Природо-математическия факултет. Няколко години след откриването на
факултета учебната дейност в неговите катедри се осъществява от увеличен брой щатни хабилитирани и нехабилитирани преподаватели с научна степен. Към факултета има 27 аспиранти в СССР, ГДР и в Софийския
университет. Към 1979 г. преждевременно са защитени успешно дисертации от 7 млади преподаватели – Никола Зяпков по математика в СССР
през 1977 г., Мария Кюлджиева по физика в СССР през 1977 г., Илия
Илиев по физика в ГДР през 1978 г., Жана Ангарска по химия в СССР
през 1979 г., Христо Протохристов по математика в СССР през 1979 г., и
др. В края на 1979 г. от 88 щатни преподаватели във факултета 42 стават
кандидати на науките, т.е.около 48% от щатните преподаватели. Това е
голям успех за ПМФ. Кадровото състояние на всички катедри във факултета се вижда и от съотношението на трите категории преподаватели
в тях: щатни, съвместители и хонорувани. В Катедрата по физика това
съотношение е: щатни – 73%, съвместители – 16%, и хонорувани – 11%.
В Катедрата по химия съотношението е: щатни – 54,6%, съвместители –
36%, и хонорувани – 9,4%. Приблизително такова е съотношението между трите категории преподаватели в Катедрата по биология и в Катедрата
по методика на обучението по природонаучните дисциплини30.
През периода 1976 – 1979 г. от ПМФ на специализация са изпратени 10 души – 9 в СССР и един в ГДР, която продължава от 1 до 4 месеца.
За обмяна на опит за по-малко от 1 месец са били 14 преподаватели (6 в
СССР, 5 в Унгария, 1 в ГДР, 1 в Полша и 1 в Чехословакия). Използването
на опита на Софийския университет, на сродните висши съветски педагогически институти, на подобни институти в другите европейски социалистически държави в организацията и управлението на образователния
процес показва необходимостта от увеличаване срока на обучението на
студентите от 8 на 10 семестъра. Тази промяна се налага от постоянното
увеличаване на обема на научното познание и от увеличаването на часовете по методико-педагогическите и идеологическите дисциплини31.
1976. (Studentska tribuna, br. 12 (792), 11 dekemvri 1973; br. 19 (879), 3 fevruari 1976);
Студентски глас, бр. 3, 6 юни 1973. (Studentski glas, br. 3, 6 juni 1973).
30
ДА–Шн, ф. 1201, оп. 1, а.е. 24, л. 65; а.е. 28, л. 1; а.е. 43, л. 18–19; оп. 2, а.е. 20,
л. 95. (DA–Sh, f. 1201, op. 1, a.e. 24, l. 65; a.e. 28, l. 1; a.e. 43, l. 18–19; op. 2, a.e. 20, l. 95)
31
Пак там, а.е. 1, л. 21; а.е. 24, л. 8, 50–53, 66; а.е. 25, л. 10, 41, 64; а.е. 29, л. 23;
а.е. 43, л. 46; а.е. 54, л. 16, 24, 25; а.е. 81, л. 32, 43; а.е. 83, л. 1; а.е. 94, л. 22, 51, 63, 100,
105; а.е. 95, л. 13, 14, 20–23, 35, 40, 49, 54, 56, 68; а.е. 100, л. 8; а.е. 103, л. 5, 6, 18, 21;
Студентска трибуна, бр.12 (792), 11 декември 1973; бр.19 (879), 3 февруари 1976.
(Studentska tribuna, br. 12 (792), 11 dekemvri 1973, br. 19 (879), 3 fevruari 1976).
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През 1975 г. в Шуменския висш педагогически институт е открит
още един факултет с по-специфично предназначение. Този нов факултет
става известен на студентите, преподавателите и обществеността с названието Факултет за обществени професии (ФОП). В него се записват
студенти от различни специалности, които едновременно с основната
си специалност се обучават и в допълнителна специалност. След нейното завършване те биха могли да я упражняват паралелно с основната
професия. Срокът на обучение във ФОП е две години. Първоначално
в него има два потока студенти – един по хореография и друг по режисура и театрознание. През 1979 г. се откриват две нови специалности:
по реторика и за туристически организатори. Дейността на ФОП става
все по-популярна сред студентите в института. Това налага откриване на нови специалности: „Екскурзоводство“, „Обществени треньори
по плуване“, „Млад лектор“ и др. До 1982 г. във ФОП се обучават 600
студенти, а през учебната 1982 – 1983 предлаганите специалности се
изучават от 178 студенти. През 1985 г. са разкрити още специалности:
„Хорово дирижиране“, „Журналистика“, „Стенография и машинопис“,
„Организационна култура“ и др. Срокът на обучение по тези специалности е 4 семестъра. Средният успех на студентите във ФОП през
учебната 1984 – 1985 г. е мн. добър 5,25. Високият успех от проведените изпити на 323 студенти през тази учебна година е доказателство
за тяхното непринудено желание да се обучават по предпочитани специалности в споменатия факултет. Студенти, които се дипломират във
ФОП, се реализират като лектори чрез Дружеството за разпространение на научни знания „Георги Кирков“, като сътрудници в редакцията
на в. „Шуменска заря“ и Радио Шумен, с публикуване на материали
във в. „Студентски глас“, като екскурзоводи към „Балкантурист“ или
към БМТ „Орбита“, като туристически и спортни организатори и в други професионални направления32.
Главният субект в учебно-възпитателния процес във всяко висше
училище са университетските преподаватели. Затова през досегашния четиридесет и пет годишен период от развитието на Шуменския
ДА–Шн, ф. 1201, оп. 1, а.е. 2, л. 7; а.е. 24, л. 3; оп. 2, а.е. 20, л. 50–52, 95, 96, 99,
100. (DA–Sh, 1201, op. 1, a.e. 2, l. 7; a.e. 24, l. 3; op. 2, a.e. 20, l. 50–52, 95, 96, 99, 100);
Студентски глас, бр.1 (2), 26 март 1986; бр. 5–6 (5), 28 октомври 1986. (Studentski
glas, br. 1 (2), 26 mart 1986, br. 5–6 (5), 28 oktomvri 1986); Вачкова, К. История на
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2011, 102–
104, 107, 108. (Vachkova, K. Istoriya na Shumenskiya universitet „Episkop Konstantin
Preslavski” Shumen, 2011, 102–104, 107, 108).
32
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университет категорията време е наситена с постоянни държавно-институционални и субективно-личностни усилия да се увеличава количествената и да се подобрява качествената характеристика на научнопреподавателския кадрови потенциал на университета. Без да се прекратява присъствието на ерудираната научна и методическа мисъл на
престижни преподаватели и изследователи от Софийския университет
и от Българската академия на науките в края на 70-те години на ХХ век
във ВПИ – Шумен работят 150 редовни щатни преподаватели33.
През това десетилетие, т.е. само за 10 години след откриването на
Висшия педагогически институт, 60 млади преподаватели придобиват
научна степен в резултат от успешно защитени дисертации в България
и в чуждестранни университети. Тази млада генерация шуменски институтски преподаватели с доказани изследователски способности
поставя обучението на студентите на още по-солидни научни основи.
Следващите десет години в развитието на научно-преподавателския
състав в шуменското висше училище като определящ субективно-интелектуален и професионален фактор също се отличават с впечатляваща
динамика – 40 щатни главни асистенти с научна степен получават и
научното звание „доцент“34. Тази първа генерация млади преподаватели-изследователи има изключително голям принос в утвърждаването
на Висшия педагогически институт и като научноизследователски център. През периода 1981 – 1986 г. са отпечатани над 600 техни научни
публикации, между които и 8 монографии35.
Щатните преподаватели в Шуменския висш педагогически институт не допускат както либерализъм, така и прекален педантизъм към
студентите при осъществяване на учебния процес и по време на изпитните сесии. Преподавателите от Софийския университет проявяват към
студентите в института същата взискателност, каквато те проявяват към
своите студенти в университета. В края на първата учебна година след
откриването на института 92% от студентите в единичните специалности полагат успешно своите изпити. Само 17% имат оценка среден, а
Статистически сборник – 1980, Шумен. Издание на Териториалния изчислителен център–Шумен, 1981, с. 305. (Statisticheski sborni – 1980, Shumen. Izdanie na
Teritorialniya izchislitelen tshentur – Shumen, 1981, s. 305).
34
Текущ архив на Шуменския университет. Изчисленията са направени от автора въз основа на приложена таблица в архива – Състояние и развитие на академичния състав на Шуменския университет.
35
Библиография на научните публикации в изданията на ВПИ (1971 – 1986 г.).
Шумен, 1986, с. 2. (Bibliografiya na nauchnite publikatshii v izdaniyata na VPI (1971 –
1986 g.). Shumen, 1986, s. 2).
33
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8% получават слаби оценки. Студентите в двойните специалности от ІІ
и ІІІ курс постигат общо добър успех през учебната 1972 – 1973 г. Броят
на прекъсналите и със слаб успех е 7,38%. В по-горен курс преминават
92,62% от студентите в тези специалности36.
В архивната документация на ВПИ – Шумен има и друга информация за резултатите от семестриалните изпити на студентите от единичните специалности „Българска филология“ и „Руска филология“ за
периода 1971 – 1976 г. Изчисленият среден успех на студентите по българска филология за изтеклия петгодишен период като учебни години е
добър 4,17, а за студентите по уска филология за същия период възлиза
средно на добър 4,11. До края на 1976 г. във ВПИ – Шумен завършват
висше образование 390 млади специалисти. От тях 249, или 64,1%, остават на работа в Североизточна България, а останалите намират професионална реализиция в други региони на страната37.
Усилията на преподавателите във ВПИ – Шумен през втората половина на ХХ век да формират специалисти с висша квалификация с
педагогически и производствен профил се осмислят напълно, когато
техните усилия съответстват на целите, задачите и изискванията на
държавната национална и регионална политика в областта на висшето
педагогическо образование. Освен това тези усилия имат смисъл и са
обществено оправдани в реалния живот, когато дипломираните студенти в института постигат в максимална степен своята професионална
реализация като учители, възпитатели и специалисти в производствени
отрасли. В Държавния архив – Шумен се съхраняват ценни документи,
в които има обобщена информация за обучаваните и дипломираните
студенти във ВПИ – Шумен за изминалите учебни години. При разпределението на първия випуск дипломирани студенти в двата факултета
на института 98% от специалистите с висше педагогическо образование стават учители. Постигната е много висока степен на професионална реализация и на социална ефективност след приключване на
тяхното обучение. Разпределените млади специалисти като учители в
своето преобладаващо мнозинство постъпват на работа по предназначение. Отзивите за тяхната преподавателска дейност от директорите на
училищата и от по-висши ръководители в системата на МНП са много

ДА–Шн, ф. 1201, оп. 1, а.е. 24, л. 9, 10, 25; оп. 2, а.е. 77, л. 30. (DA–Sh, f. 1201,
op. 1, a.e. 24, l. 9, 10, 25; op. 2, a.e. 77, l. 30).
37
Пак там, оп. 1, а.е. 59, л. 22, 28; Шуменска заря, бр.143, 4 декември 1976.
(Shumenska zarya, br. 143, 4 dekemvri 1976).
36
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добри38. За периода от 1975 – 1976 г. до 1977 – 1978 г. завършват три випуска студенти по шест специалности във ФФ и ПМФ, общо 553 души.
От тях 249, или 45 % от дипломираните специалисти с висше образование са разпределени в училищата на седем окръга в Североизточна
България. През учебната 1978 – 1979 г. във ФФ на института са обучавани 1214 студенти (629 редовни и 585 задочни студенти), а през учебната 1982 – 1983 г. – общо 1074 студенти (480 редовни и 594 задочни
студенти). За петгодишния период 1979 – 1983 г. са дипломирани 581
млади специалисти (350 редовни и 231 задочни студенти). До новата
учебна 1983 – 1984 г. постъпват на работа като учители и възпитатели
487 души, или 92,4% от дипломираните в Шуменския висш педагогически институт филолози имат професионална реализация39. Аналогични
са показателите за професионалната реализация на дипломираните
специалисти в Природо-математическия факултет. През периода 1976
– 1979 г. всички дипломирани студенти заемат свободни учителски
места. Те се разпределят по окръзи. По-важно е да се изтъкне, че през
първите десет години след откриването на института 92 процента от завършилите висше образование студенти стават учители. През юбилейната 1981 г. ВПИ – Шумен е с най-висок процент (90%) професионална
реализация на дипломирани студенти в сравнение с професионалната
реализация на млади специалисти учители от сродните висши педагогически учебни заведения в страната. Дипломирани студенти математици се реализират професионално в изчислителните центрове. Те
се разпределят по окръзи. Няма сигнали от държавните образователни
органи в тези окръзи за незаети места от дипломирани висшисти във
ВПИ – Шумен. Има обаче само положителни отзиви и много добри
оценки за професионалната подготовка и реализация на младите специалисти, завършили висшето си образование в Шуменския педагогически институт40.
ДА–Шн, ф. 1201, оп. 1, а.е. 24, л. 51, 81; а.е. 29, л. 24; а.е. 32, л. 84; оп. 2,
а.е. 5, л. 14. (DA–Sh, f. 1201, op. 1, a.e. 24, l. 51, 81, a.e. 32, l, 84, op. 2, a.e. 5, l. 14);
Студентска трибуна, бр. 10 (910), 30 ноември 1976. (Studentska tribuna, br. 10 (910),
30 noemvri 1976).
39
ДА–Шн, ф. 1201, оп. 1, а.е. 28, л. 70; оп. 2, а.е. 77, л. 51. (DA–Sh, f. 1201, op. 1,
a.e. 28, l. 70; op. 2, a.e. 77, l. 51).
40
Пак там, оп. 1, а.е. 25, л. 9; а.е. 28, л. 70; оп. 2, а.е. 32, л. 44; а.е. 59, л. 14,
15; а.е. 77, л. 40; Петров, К. Педагогическото образование, с. 254. (Petrov, K.
Pedagogicheskoto obrazovanie, s. 254). Срв. Петков, П. История на Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2003, с. 38, 51, 71. (Petkov,
P. Istoriya na Velikoturnovskiya universitet „Sv. sv. Kiril i Metodiy”. Veliko Tаrnovo, 2003,
38
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Статистически данни от Териториалния информационно-изчислителен център в Шумен дават по-обобщена картина за броя на обучаваните студенти във ВПИ-Шумен през периода 1975 – 1980 г., която
може да се види от следното таблично изображение:
ВИСШ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ – ШУМЕН
Таблица 1
Учебни години 1975/1976 1976/1977 1977/1978 1978/1979 1979/1980
Приети студенти
Филологически факултет
672
951
1005
1180
1180
Природо-математически
1305
1294
1362
1280
1518
факултет
Общо студенти
1977
2245
2367
2460
2698
Източник: ТИИЦ – Шумен. Статистически сборник 1980. Шумен, 1981, с. 305

ВИСШ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ – ШУМЕН
Таблица 2
Учебни години
1975/1976 1976/1977 1977/1978 1978/1979 1979/1980
Завършили студенти
Филологически факултет
49
111
120
107
208
Природо-математически
62
63
148
228
417
факултет
Общо студенти
111
174
268
335
625
Общо с висше филологическо образование
595
Общо с висше природоматематическо образование
918
Всичко студенти със завършено висше образование
1513
Източник: ТИИЦ-Шумен. Статистически сборник 1980. Шумен, 1981, с. 305.

Анализът на статистическите данни в таблица 1 показва, че броят на приетите студенти във ФФ и в ПМФ през периода 1975 – 1980 г.
нараства общо за двата факултета съответно от 1977 на 2698 студенти.
Общият брой на завършилите и дипломирали се специалисти с висше
образование в тези два факултета, отразен на таблица 2, се увеличава от
111 на 625, т.е. нараства повече от пет пъти. През посочения петгодишен
период във ВПИ–Шумен са дипломирани общо 1513 души. В случая е
необходимо да се поясни още веднъж, че потребностите от учители с
s. 38, 51, 71); Студентска трибуна, бр. 10 (910), 30 ноември 1976. (Studentska tribuna,
br. 10 (910), 30 noemvri 1976).
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висше педагогическо образование за единните средни политехнически
училища в Североизточна България за периода 1971–1976 г. възлиза
на 4825 учители. В края на 70-те години на ХХ век 1513 висшисти от
Шуменския висш педагогичеки институт реално покриват 33,6% от
посочения необходим брой учители с висше образование в този голям
регион на България.
Необходима предпоставка за нормалното протичане на учебния
процес и особено за подготовката на студентите за явяване на семестриалните и държавните изпити е осигуряването на учебна литература, научна и научно-методическа периодика. Преподаватели в института с по-голям методически и професионален опит написват и издават учебници още в първите години след неговото създаване. Сред
авторите на учебници са щатните хабилитирани преподаватели доц. Л.
Ницолов, доц. Ст. Кабасанов, доц. Ал. Витанов, доц. П. Иванов и преподавателите съвместители – проф. С. Русакиев, проф. Ж.Авджиев, проф.
Д.Тотоманов и др. През следващите години и други преподаватели от
ВПИ – Шумен отпечатват учебници и учебни пособия. Ректорското ръководство на института също полага грижи за осигуряване на учебници
за студентите. По негова инициатива и разпореждане е закупена необходимата учебна литература за институтската библиотека. Книжният
фонд е увеличен с подарени книги на преподаватели и граждани41.
Въпреки някои трудности от обективно и субективно естество през
70-те години на ХХ в. във ВПИ-Шумен са създадени добри условия за
нормалното провеждане на учебно-възпитателния процес. Ръководните
органи на института – Академическият и Ректорският съвет, факултетните съвети, катедрените съвети, персонифицирани в лицето на ректори, декани и ръководители на катедри, предявяват постоянни изисквания към институтските щатни преподаватели да повишават качеството на обучението на студентите. Висока степен на самовзискателност
като професионализъм проявяват и преподавателите съвместители,
повече от които са от Софийския университет. Студентите, настанени
в общежития и осигурени със стипендии, посещават редовно лекции
и упражнения. Преподавателите им предлагат интересна лекционна
и семинарна тематика. Преподавателите от Софийския университет –
професори и доценти, са впечатлени от сериозното отношение на студентите от ВПИ – Шумен към учебния процес, от тяхната задълбочена
самостоятелна работа и от доброто им представяне на семестриалните
ДА–Шн, ф. 1201, оп. 1, а.е. 32, л. 34, 82, 89. (DA–Sh, f. 1201, op. 1, а.е. 32, l.
34, 82, 89).
41
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и държавните изпити. За това успешно представяне допринася и често
осъществяваният текущ контрол към студентите през цялата учебна година. Преподавателските състави в катедрите по хуманитарните и природо-научните специалности поставят в центъра на своето внимание
проблемите за качеството и ефективността на обучението на студентите. Те постигат това чрез обогатяване съдържанието на своите лекционни четения с най-новите постижения в научното познание и в методиката на преподаване в системата на висшето образование. За тази
цел са организирани научни и методически семинари за младите преподаватели. Специални грижи се полагат за професионалната квалификация на преподавателите във ФФ. Много добра организация на учебната дейност е създадена от катедрите по специалностите „Биология“,
„Физика“ и „Химия“ с ползване на модерно обзаведените лаборатории.
Студентите по биология под ръководството на своите преподаватели
правят пълна сбирка от над 400 микроскопски препарата по анатомия
на растенията и почти пълна сбирка по систематика на растенията. Те
изработват необходимите хербарии, картини, схеми, диаграми, таблици, модели и други дидактически средства за онагледяване на учебния
материал по биология. Подобна дейност извършват и студентите в специалността „Химия“42.
Ръководствата на института и на неговите факултети и катедри
полагат усилия за създаване на добра организация и оптимално осъществяване на педагогическата и производствената практика на студентите. Тази практика се ръководи непосредствено от институтски
преподаватели методисти в катедрите по методика на обучението по
съответните специалности. Студентите се разпределят по училища и
смени при базови учители с много добра професионална квалификация
и високи постижения в учебно-възпитателната дейност. Всеки студент
от редовно и задочно обучение изнася предвидените по учебната документация уроци. Студентите съставят старателно урочни планове,
представят ги на базовите учители и на своите преподаватели по методика на обучението. Почти всички студенти се справят добре с учебното
съдържание, използват различни методически похвати и учебно-технически средства с дидактически материали – схеми, диаграми, чертежи
на фолио, табла. Те не допускат фактически грешки и терминологични
неточности. По специфичен начин се провежда педагогическата и проПак там, а.е. 23, л. 45, 52, 62; а.е. 24, л. 25, 73; оп. 2, а.е. 28, л. 67; а.е. 59, л. 5,
6; а.е. 77, л. 30, 39–41; Студентски глас, бр. 7, 30 ноември 1988. (Studentski glas, br.
7, 30 noemvri 1988).
42
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изводствената практика на студентите по специалностите в ПМФ на
института. Всяка учебна година през юли се организира двуседмична
практика на студентите математици по „Числени методи и програмиране” в изчислителните центрове в Шумен или в Търговище, Разград и
Толбухин (днес Добрич) въз основа на предварително сключени договори между ръководството на ВПИ – Шумен и директорите на изчислителните центрове в тези градове. Специалисти от центровете изнасят
лекции на студентите за организацията, структурата и функциите на
споменатите центрове, за същността на програмирането, за етапите на
обработката на данни, за възможностите и особеностите на машините
ЕС-1020 и пр. Всеки студент е длъжен да програмира задача и да я
реши с тази изчислителна техника43.
За нормалното осъществяване на всички дейности в създадения
през 1971 г. Висш педагогически институт в Шумен започва изграждането на неговата нова материално-техническа база. Ректорското ръководство осъзнава тази необходимост и полага енергични усилия за
нейното превръщане в конкретни реални резултати. То е убедено, че
без модернизирането на старата материална база и построяването на
нова не би било възможно подобряването на качествените критерии и
постигане на планираните от държавата увеличени количествени показатели за прием на студенти като две най-важни характеристики на
учебния и научноизследователския процес в института. При недостиг
на сграден фонд за аудитории, лаборатории и кабинети, на компютърна и копирна техника, на по-усъвършенствани технически средства за
обучение на студентите не е възможно да се реализират иновационни
технологии в образователния процес и в научните изследвания. Новата
материално-техническа база е особено необходима за учебната и научноизследователската работа в биологическата, химическата и физическата наука. За нейното извършване са нужни не само по-подходящи
зали, но и по-ефективни прибори, нова апаратура и модерно оборудване. Важно условие за развитието на научната мисъл и за повишаване
качеството на обучението на студентите в института е разширяването
на материалната база на институтската библиотека като учебно-научен
информационен център с постоянно нарастващ книжен фонд от научна
литература и периодика, с учебници и учебни пособия. Ръководството
на института не се колебае в своето правилно разбиране, че обновената институтска база има голямо значение за физическото и естетичеДА–Шн, ф. 1201, оп. 2, а.е. 20, л. 1, 2; а.е. 28, л. 67; а.е. 59, л. 16, 17. (DA–Sh,
f. 1201, op. 2, а.е. 20, l. 1, 2; а.е. 28, l. 67; а.е. 59, l. 16, 17).
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ското възпитание на бъдещите специалисти с висше образование. Без
нея преподавателите, студентите и служителите в института ще бъдат
лишени от благоприятната за тях нова естетизирана работна среда. Не
на последно място в управленско-стратегическото мислене на институтското ръководство е заложена идеята да бъде построена съвсем нова
материално-техническа база на социалната инфраструктура за студентите и преподавателите в Шуменския висш педагогически институт –
студентски общежития и столове, студентски медицински пункт, нов
плувен басейн и други спортни съоръжения, жилищен сграден фонд
за редовните щатни преподаватели, хотелска база за преподаватели от
други университети и висши институти, които обучават студентите в
Шуменския университет44.
Висшият педагогически институт в Шумен наследява от
Факултета-филиал на Софийския университет „Климент Охридски”
крайно недостатъчна материална база. В този Факултет-филиал са обзаведени 6 лаборатории, 3 учебни зали и 3 кабинета, свързани с изучаване на биологическата и химическата наука от студентите. Институтът
разполага само с една двуетажна сграда като учебен корпус, в който са
разположени ректорат, учебни зали и лаборатории, спортен комплекс с
физкултурен салон и закрит плувен басейн, библиотека, механическа и
дърводелска работилница. Увеличаването на аудиториите първоначално става чрез преграждане на някои от тях с талашитни плоскости, но
звуковата изолация е лоша. Институтът разполага с още една сграда с
две учебни зали и студентски стол без необходимата добра хигиена, и
поради това непригодни за нормално ползване45.
Това заварено лошо обективно състояние на материалната база
на Висшия педагогически институт в Шумен дава достатъчно основание на ректора на института доцент Александър Витанов и на неговите заместници доцент Недялко Куртев и доцент Петър Пашов да
потърсят съдействие от ръководните партийни и държавни органи в
Шумен и помощ от Министерството на народната просвета за незабавно изграждане на нова материално-техническа база. Такова съдейСрв. Кузьмина, Е. Материально-техническая база и ее влияние на качество обучения. – Alma mater. Вестник высшей школы, 2002, 8, с. 28, 29 (Kuzmina, E.
Materialyno-tehnicheskaya baza i ee vliyanie na kachestvo obucheniya – Alma Mater.
Vestnik Vysshey shkoly, 2002, 8, s. 28, 29).
45
ДА–Шн, ф. 1201, оп. 1, а.е. 1, л. 3; а.е. 23, л. 69; а.е. 24, л. 6, 27, 61. (DA–Sh, f.
1201, оp. 1, а.е. 1, l. 3; а.е. 23, l. 69; а.е. 24, l. 6, 27, 61); Студентски глас, бр. 3 (41), 3
март 1981 (Studentski glas, br. 3 (41), 3 mart 1981).
44
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ствие е оказано, а реално финансиране на новите обекти е осигурено от
МНП. През 1972 г. е построено студентско общежитие за 300 души и
започва надстрояването на два етажа на стария учебен корпус. На строителния обект за общежитието работи и студентска бригада с командир
Димитър Андреев. Студентите извършват изкопни работи за канализацията, където не е възможно използването на строителните машини.
Те почистват отпадъци и помагат на зидаро-кофражийстките бригади.
При строителството на двата етажа на учебния корпус в институтската
сграда и на първия жилищен блок за преподаватели на института през
лятото и есента на 1973 г. участва с доброволен труд и внушителна студентска бригада от 450 души с комендант студентът Иван Славов, а
също бригади с преподаватели и служители на института. Голяма помощ оказват ръководителите на аграрно-промишлените комплекси и на
някои кооперативни стопанства в окръга – от Хитрино, Царев брод, Пет
могили, Каспичан, които изпращат строителни работници – мазачи, бояджии и други специалисти. Със своето активно трудово участие тези
работници и студентите допринасят надстройката на сградата на ВПИ
да бъде завършена през 1973 г. На 6 декември 1973 г. в навечерието на
студентския празник надстроената институтска учебна сграда официално е открита в присъствието на председателя на КНТПВО Начо
Папазов и на други официални гости от Шумен и Унгария. В края на
същата година от Съветския съюз идват и седем асистенти, завършващи аспирантура46.
Ректорското ръководсво на ВПИ не се задоволява с постигнатото
при изграждане на новата материална база на института и прави всичко
възможно за нейното разширяване в следващите години. По инициатива
на ръководството е изработен идейно-застроителен план на института
за строителна дейност върху площ от 4000 квадратни метра. Този план е
ДА–Шн, ф. 1201, оп. 1, а.е. 1, л. 21; а.е. 2, л. 6; а.е. 24, л. 8, 61; а.е. 28, л. 22;
а.е. 92, л. 46; оп. 2, а.е. 28, л. 1. (DA–Sh, f. 1201, оп. 1, а.е. 1, l. 21; а.е. 2, l. 6; а.е. 24, l.
8, 61; а.е. 28, l. 22; а.е. 92, l. 46; оp. 2, а.е. 28, l. 1); Шуменска заря, бр. 143, 9 декември
1972; бр. 92 (3245), 9 август 1973; бр. 143, 4 декември 1976 (Shumenska zarya, br. 143,
9 dekemvri 1972; br. 92 (3245), 9 avgust 1973, br. 143, 4 dekemvri 1976); Вечерни новини,
бр. 6630, 30 януари 1973. (Vecherni novini, br. 6630, 30 januari 1973); Студентски глас,
год. ІІ, бр. 1(5), 10 януари 1974; бр. 3 (41), 3 март 1981 (Studentski glas, god. II, br. 1 (5),
10 januari 1974; br. 3 (41), 3 mart 1981); Студентска трибуна, бр. 21 (80), 12 февруари
1974; бр. 24 (84), 5 март 1974; бр. 10 (910), 30 юни 1976. (Studentska tribuna, br. 21
(80), 12 fevruari 1974; br. 24 (84), 5 mart 1974; br. 10 (910), 30 juni 1976); Вачкова, К.
История на Шуменския университет, 45–47. (Vachkova, K. Istoriya na Shumenskiya
universitet, 45–47).
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приведен в незабавно изпълнение. В резултат от неговото реализиране
през 1977 г. са изградени още две студентски общежития с по 350 легла. През 1979 г. е открит студентски стол за 2000 души – най-големият
хранителен блок в Шуменски окръг. По-късно започва строителството
на детска градина с 80 места и детски ясли за 60 деца. Тези придобивки
студентките майки следва да получат в края на 1982 г. Подготвена е
проекто-сметна документация за изграждане на два спортно оздравителни лагера на море в Балчик и на балкан в гр. Върбица. Направено
е необходимото за проектиране и построяване на още едно студентско
общежитие с около 700 легла и на спортна зала с желязна конструкция
за нуждите на Катедра „Физкултура”. Поради увеличаване на броя на
обучаваните студенти във ВПИ се проектира изграждането на нов учебен корпус. Неговото строителство е предвидено да започне в близка
перспектива, т.е. в края на 1985 г. Материалната база на института се
подобрява и чрез практиката на извънлимитното строителство. През
1981 г. старата сграда на библиотеката е преустроена в малък учебен
корпус с осем семинарни зали. Институтската библиотека през 1981 г.
има голямо книгохранилище и две просторни зали за читатели – студенти и преподаватели. Други две постройки близко до централния
корпус на института също са преустроени с ново функционално предназначение – за приемна и за здравно-медицински пункт. По инициатива на студентската младежка организация и с нейни трудови усилия
е построена дискотека. От 1980 г. институтът разполага с печатна офсетова база, която впоследствие е снабдена с всички необходими съоръжения, за да работи с пълен капацитет. Автопаркът на института са
разраства. Освен колите за обслужваща дейност, от 1980 г. студентите и
преподавателите имат на разположение автобус и микробус за нуждите
на учебната практика на студентите. В резултат от динамичното развитие на ВПИ и положените грижи на ръководството за изграждане на
неговата материална база в началото на 80-те години на ХХ век институтът разполага с 18 учебни и семинарни зали, с две аули (202 и 315), с
61 лаборатории, с два фонетични кабинета, кабинет по учебна техника
и други материално-технически придобивки47.
Материалната база на ВПИ – Шумен като сграден фонд за учебния процес се разширява още повече през 1984 г. В резултат от прието
ДА–Шн, ф. 1201, оп. 1, а.е. 24, л. 6, 8; а.е. 28, л. 69; а.е. 32, л. 92. (DA–Sh, f.
1201, оp. 1, а.е. 24, l. 6, 8; а.е. 28, l. 69; а.е. 32, l. 92); Студентска трибуна, бр. 10 (910),
30 ноември 1975. (Studentskas tribuna, br. 10 (910), 30 noemvri 1975); Студентски
глас, бр. 3 (41), 3 март 1981. (Studentski glas, br. 3 (41), 3 mart 1981).
47
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постановлание на Министерския съвет на НРБ за създаване на факултет за предучилищна и начална педагогика, със съдействието на Съвета
по висше образование към МНП и с непосредствената подкрепа на
Окръжния и Градския народен съвет за нуждите на този факултет е предоставена нова сграда на едно училище. Тя е модернизирана и пригодена за обучение на студенти с обзавеждане на учебни зали, лаборатории,
кабинети за деканското ръководство и за преподавателите, канцеларии
за административния персонал, физкултурен салон, спортни площадки
и работилница за ремонтни дейности48.
Оптималното осъществяване на учебния процес във ВПИ –
Шумен и повишаването на неговите качествени параметри са в пряка зависимост от научната ерудиция, методическата култура и професионално-педагогическия опит на преподавателите. Цялостната реализация на тяхното желание и амбиция да изпълняват добросъвестно
своята обучаваща и възпитателна функция при студентите е възможна
при материалната и информационната осигуреност на образователнопознавателния процес. Ректорите на института през този двадесетгодишен период (1971 – 1991) доцент Александър Витанов, професор
Делчо Каменов и професор Тодор Бояджиев с техните управленски
екипи, и Академическият съвет като висш колективен ръководен орган
на института полагат постоянни усилия и големи грижи за подобряване на материално-техническата база на института. Нейната модернизация се извършва поетапно с ремонтни дейности за създаване на
естетизирана вътрешна среда за студенти, преподаватели и служители.
Възможностите на Шуменския висш педагогически институт за цялостна модернизация на неговата материална база са ограничени поради недостатъчното държавно финансиране през втората половина на
80-те години и особено през 90-те години на ХХ в. Поради незавършената масивна сграда на новия институтски, а сетне и университетски
учебен корпус, щатните преподаватели не разполагат с необходимите
им служебни кабинети, които биха използвали постоянно или временно като творчески лаборатории за създаване на научна продукция.
Интелектуалният труд, особено в крайната фаза на творческия процес,
изисква полезна самоизолация от семейна и колегиална среда. Такива
ДА–Шн, ф. 1201, оп. 2, а.е. 20, л. 19–22. (DA–Sh, f. 1201, оp. 2, а.е. 20, l. 19–
22); Студентски глас, бр. 12, 23 декември 1984. (Studentski glas, br. 12, 23 dekemvri
1984). За изграждането на материалната база на Факултета за предучилищна и начална педагогика по-подробно вж. Вачкова, К. История на Шуменския университет,
102–104. (Vachkova, K. Istoriya na Shumenskiya universitet, 102–104).
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кабинети са насъщна необходимост за индивидуално творческо уединяване на онези институтски преподаватели, които имат нерешен жилищен проблем или са лишени от комфортна обстановка в собствения си
дом. Въпреки тези обективни затруднения от материално, финансово,
информационно и друго естество преподавателите във ВПИ – Шумен
и по-късно, след 1995 г. – в Шуменския университет, с малки изключения, осъществяват успешно своята учебно-възпитателна и научноизследователска дейност.
През 80-те и 90-те години на ХХ век стават положителни промени в количествената и качествената характеристика на шуменската
Алма Матер. Учебният процес се осъществява от по-голям брой хабилитирани щатни преподаватели – професори и доценти със съответната научна степен. Приемът на студенти е увеличен, а това означава
по-големи възможности за подготовка на педагогически кадри за училищното ни образование. През учебната 1996 – 1997 г. в Шуменския
университет има 7740 студенти, от които 4200 в редовно обучение,
между тях и близо 130 чуждестранни студенти, и 3540 задочни студенти, обучавани по 31 специалности към 29 катедри. Той посреща
предизвикателствата на ХХІ век с 640 висококвалифицирани преподаватели, от които 40 професори, 160 доценти и 170 с научни степени. В този внушителен и респектиращ количествен ръст са включени
преподаватели и изследователи от други университети и академични
институти. Академичният състав и студентите на шуменското висше
училище, което с решение на Народното събрание през 1995 г. се преобразува в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”,
посреща първата комплексна институционална и програмна акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА)
с разширена, обновена и модерна структура. В нея са включени пет
факултета, ИПКУ – Варна, Педагогически колеж в Добрич, Научен
център „Преславска книжовна школа”, Научен център по византинистика, Център за педагогически изследвания, Център за следдипломна
квалификация, Център „Компютърни мрежи”, Университетско издателство и други нови структурни звена. В края на ХХ век, по-точно
през юни 1999 г., експертната комисия подчертава успешното осъществяване на образователните цели на Шуменския университет за задоволяване на обществените потребности от учители с висше образование
в Североизточна България и в други региони на страната. Учебният
процес се провежда според Закона за висшето образование в образователно-квалификационните степени „специалист”, „бакалавър”, „ма-
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гистър” и в образователно-научната степен „доктор”. Комисията с основание констатира, че Шуменският университет се ползва с авторитет
и популярност в България и в чужбина. Той функционира като необходим и важен център на висшето образование и науката в българското и европейското образователно пространство. В началото на второто
десетилетие на ХХІ век (2013 г.) Шуменският университет е един от
петте класически университети в Република България, които обхваща
универсиума на познанието, представен от хуманитарните, педагогическите, природните, математическите и техническите науки с 53 бакалавърски специалности и 59 магистърски програми. В шуменската
академична общност има повече от 11 хиляди обучаеми (7 500 студенти
и 4 000 специализанти и курсисти от системата на продължаващото образование), обучавани от почти 397 щатни преподаватели, от които 198
са хабилитирани лица. Акредитиран с най-високата оценка на НАОА,
той се възприема като духовна емблема на град Шумен, ползвайки се
като престижна образователна и научна институция в Европа и като
член на Асоциацията на европейските университети (EUA)49.
Безспорните постижения на Шуменския университет в учебновъзпитателната, научноизследователската и духовнокултурната дейност,
признати официално от експертите на НАОА, потвърждават научностратегическата и прогностичната обоснованост на решението на висшето
държавно ръководство на Народна република България през 1971 г.
да бъде създаден още един държавен университет в Североизточна
България с център Шумен. С извършените реформи в образователната
ДА–Шн, ф. 1201, оп. 1, а.е. 24, л. 52; а.е. 28, л. 70; оп. 2, а.е. 25, л. 9. (DA–Sh,
f. 1201, оp. 1, а.е. 24, l. 52; а.е. 28, l. 70; оp. 2, а.е. 25, l. 9); Статистически сборник–1980, Шумен. Териториално-изчислителен център – Шумен, 1981, с. 305
(Statisticheski sbornik –1980, Shumen. Teritorialno-izchislitelen tshentur – Shumen, 1981,
s. 305); Текущ архив на Шуменския университет. Информация за състоянието и развитието на академичния състав на университета за 1997 – 1999 г. (Tekusht arhiv na
Shumenskiya universitet. Informacia za sustoyanieto i razvitieto na akademichniya sustav
na universiteta za 1997 – 1999 g.); Кюркчиева, Д., К. Вачкова. 30 години Шуменски
университет „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2001, с 4. (Kyurkchieva,
D., K. Vachkova. 30 godini Shumenski universitet „Episkop Konstantin Preslavski”.
Shumen, 2001, s. 4); Вачкова, К. История на Шуменския университет, с. 157, 180–
182 (Vachkova, K. Istoriya na Shumenskiya universitet, s. 157, 180–182); Добрев, Д.
Шуменският университет си изгради авторитетно име. – Одисей, 2003, 5 (20), c. 91.
(Dobrev, D. Shumenskiyat universitet si izgradi avtoritetno ime – Odisey, 2003, 5 (20), s.
91); Георгиева, М. Шуменският университет – един от петте класически университета у нас. – Педагогика, 2013, 1, 16–18. (Georgieva, M. Shumenskiyat universitet – edin
ot pette klasicheski universiteta u nas – Pedagogika, 2013, 1, 16–18).
49

Висшето педагогическо образование в Шумен и неговото развитие ...
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система на Шуменския университет по европейския образователен модел през втората половина на 90-те години на ХХ век и в началото на
ХХІ век той наистина придобива характер на комплексен образователен,
научен и социокултурен център в Североизточна България с действителни приноси в общонационалното развитие на съвременна България.
Възходящото развитие на Шуменския университет през втората
половина на ХХ век не би трябвало да се представя като фанфарно триумфално шествие по магистралния път на българското висше образование и на националната ни наука. През изминалия период след преломната 1989 г. българската образователна система не постига голям
напредък в необходимите усилия да се реорганизира и реформира по
начин, който би я направил в достатъчна степен съизмерима и съпоставима с глобалните европейски и световни образователни и научни
стратегии. Промените, които са извършени досега в държавните висши
училища, включително и в Шуменския университет, все още не засягат
модерната същина на висшето хуманитарно образование. То не е освободено от рецидивите на консервативно-бюрократичната инертност и
от наследените от миналото институционални установености. На немалко университетски преподаватели, като главен субективен фактор в
съвременния учебно-възпитателен и научноизследователски процес, е
иманентно присъща нагласата за твърде плахо възприемане на образователните иновации. Мнозина студенти не са мотивирани да усвояват
научното познание и да се посветят на благородната учителска професия. Не се използват активни форми за извънаудиторна заетост с изявени студенти. Времето за консултации не се използва ефективно поради
незаинтересоваността на мнозинството от студентите и некоректността на някои приподаватели. Има случаи на невзети часове за лекции и
упражнения от преподаватели, и повече случаи на невнесени навреме
оценки в главните книги на факултетите. В някои факултети не се иска
мнението на студентите за организацията, управлението и качеството
на учебния процес. Много съществена причина за тези негативни явления е мизерният финансов еквивалент на високо престижния професионално-образователен и научноизследователски труд на преподавателската колегия и хуманитарната интелигенция50.
Текущ архив на Шуменския университет. Протокол № 25, 19 ноември 1999 г.
от Общото събрание на университета (Tekusht arhiv na Shumenskiya universitet,
Protokol № 25, 19 noemvri 1999 g. ot Obshtoto subranie na universiteta); Гочева, Д.
Университетът накъде? София, 2002, с. 38. (Gocheva, D. Universitetat nakude? Sofia,
2002, s. 38).
50
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В заключение е логично да попитаме: Шуменският университет
през ХХІ век – накъде? Краткият мъдър отговор е: към модерен образователен процес и авторитетна, голяма и полезна за обществото, държавата и нацията истинска наука.
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ЕДНА СЪВРЕМЕННА КНИГА ЗА ЗАРАЖДАЩИЯ СЕ
МЕНШЕВИЗЪМ В РУСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
Ганка Рупчева
A CONTEMPORARY BOOK ABOUT THE EMERGING
MENSHEVISM OF RUSSIAN SOCIAL DEMOCRACY
Ganka Roupcheva
Въпросът за меншевизма в съвременната руска историография
за първи път се поставя обективно на научна основа от 1990-те години, когато в Русия са издадени: „Сборник от документи и материали
за меншевиките” (1996) и нови документални източници за техните
лидери – Ю. Мартов („История российскойсоциал-демократии” 1994,
и „Избранное”, 2000), Л. Троцки („Моя жизнь. Опыт автобиографии”,
1991), А. Потресов („Избранное”, 2002), както и произведения на Н.
Бердяев (1994), С. Булгаков (1990), П. Бицилли (2008); кореспонденцията между меншевишките лидери П. Акселрод, Ю. Мартов, Г. Плеханов,
Ал. Потресов, Ф. Дан (2002 – 2007). Междувременно се появиха и последваха нови изследвания за меншевиките и меншевизма в историята на
руската социалдемокрация на поредица от руски историци – И. Урилов
(1997, 2000, 2001, 2005), С. Мунчаев и В. Устинов (1998), С. Тютюкин
(1994, 1981, 1988, 1997, 2000, 2002, 2004), Ю. Пивоваров (1994), Б.
Орлов (1998) и други, между които А. Шешин (1999), Е. Григориева
(2004, 2007), Б. Сапир (1988), З. Галили (1993), Н. Шестяников (2000),
В. Тумаринсон (1994) и американския историк Л. Хеймсон (1995).
Нови изследвания бяха издадени за лидерите на меншевиките – Георги
Плеханов (С. Тютюкин 1994, 1997, 1998, и Б. Орлов – 2007), Лев Троцки
(И. Дойчер – 2006), Ю. Мартов (П. Савелиев – 1993), П. Акселрод (П.
Савелиев – 1998), А. Потресов (Б. Николаевски, 1993, 2002). Тези източници и научни изследвания създадоха обновено научно направление в руската историография и начертаха бъдещи възможности за разработването и преосмислянето на историята на меншевизма в руската
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социалдемокрация в края на ХІХ и началото на ХХ век и от редица
чужди, между които и български изследователи.
Историческото изследване „Меншевизмът – зараждане на руската
социалдемокрация“1 на д-р Ася Атанасова, преподавател по история на
Русия в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“,
е направено върху горепосочените и други най-новите постижения на
руската историография през последните 25 години, когато за първи път
бяха публикувани документи и материали за историята на меншевизма и руската социалдемокрация и за нейните лидери Ю. О. Мартов, Г.
Плеханов, П. Б. Акселрод, Л. Троцки, А. Потресов, В. Засулич и др.,
както и най-авторитетни съвременни изследвания на руските историци И. Урилов, С. Тютюкин, Ю. Пивоваров, Б. Орлов, С. Мучаев, В.
Устинов и др. Чрез това свое изследване А. Атанасова за първи път
прави тези достижения на руската историография широко достояние и
на българския читател.
Съдържанието на книгата „Меншевизмът – зараждане на руската социалдемокрация“ включва проблемите: Произход и същност на
руския меншевизъм (І глава), в която е изследван въпросът за идейните предшественици на меншевизма – руските интелектуалци, срещу руския царизъм; първите марксисти в Руската империя и нови партии в края на ХІХ век. Самостоятелно са разгледани и въпросите за
марксизма в Русия и този за създаването на Руската социалдемократическа работническа партия. Вторият основен проблем в книгата е:
Създаването на фракции в руската социалдемократическа партия (глава ІІ), в която самостоятелно са разгледанивъпросите за идейните различия в редакционната колегия на в. „Искра“, за ІІ конгрес на РСДРП и
за кризата в редиците на РСДРП. Третият основен проблем е: Идейнополитическото формиране и организационно обособяване на меншевизма (1903 – 1904) (глава ІІІ), в който самостоятелно са разгледани въпросите за формирането на политическото течение на меншевиките и
този за новия етап в борбата между меншевики и болшевики в РСДРП.
Съдържанието включва предговор и заключение от автора. А в самото
начало на книгата е поместено и мнението „О новом подходе к истории РСДРП“ на руския професор д-р на историческите науки Алберт
Ненароков.
Атанасова, А. Меншевизмът – зараждане на руската социалдемокрация.
Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2015.
(Atanasova, A. Menshevizmut – zarazhdane naruskata sotshialdemokratshiya. Universi
tetsko izdatelstvo „Episkop Konstantin Preslavski”, Shumen, 2015).
1

Една съвременна книга за зараждащия се Меншевизъм в Руската социалдемокрация
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Д-р Ася Атанасова е добър познавач на политическата, идейната
и личностната история на зараждането и развитието на меншевизма в
руската социалдемокрация. Нейното изследване е тясно свързано с новото научно направление в съвременната руска историография, третиращо проблемите на меншевизма. Върху основата на новоиздадените
източници и постиженията на руската и чуждата научна историческа
мисъл авторката умело, увлекателно разказва за историческите факти,
събития и личности, свързани с предтечите на меншевизма – за идейно-политическата връзка на меншевиките с първите борци още през
ХVІІІ в. срещу крепостничеството и самодържавието Николай Новиков
и Александър Радишчев, пропагандирали свалянето на самодържавието и демократизирането на Русия, с представителите на радикалните
и умерените декабристи – Павел Пестел и Никита Муравьов, първи в
Русия формирали своите възгледи в програмни политически искания
от своите позиции, и така според авторката поставили началото на две
политически култури – консенсусната и конфликтно-силовата, които по-късно се проявяват и в разделението на социалдемократите на
меншевики и болшевики; с първите марксисти, разпространители на
социалистическите идеи в Русия през ХІХ век, които преминават през
три стадия: утопичен, с който са свързани основоположниците на революционно-демократическата идеология Александър Херцен и Николай
Чернишевски, които оказват голямо влияние върху водачите на болшевиките и меншевиките; народнически, когато руският социализъм
окончателно се оформя като система от политически и икономически
възгледи, и дейците на революционното и либерално народничеството – Михаил Бакунин, Пьотр Лавров, Пьотр Ткачов, Сергей Нечаев. И
както авторката заключава: „Несъмнено е, че съществува връзка между меншевизма и руското освободително движение от края на ХІХ и
ХХ в., а водачите на меншевишката фракция на РСДРП заимстват много от неговите традиции и ги свързват с марксизма“, подчертавайки,
„че има много общо между меншевизма и идеите на П. Лавров, между
тях и групата „Чорний передел“, но най-общо има между тях и групата
„Освобождение на труда“2. В тази връзка авторката обстойно се спира
на проникването на марксизма в Русия и на политическите възгледи
на Георги Валентинович Плеханов (1856 – 1918) – „бащата на руския
марксизъм“, първоначално привлечен от народническите идеи на организациите „Земля и воля“ и „Чорний передел“ и създател на марксист2

Пак там, с. 57.
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ката група „Освобождение на труда“ през втората половина на ХІХ век,
един от създателите на РСДРП в самото начало на ХХ век. Подчертана
е голямата роля на трудовете на Плеханов, посветени на творческото
прилагане на марксизма в руските условия. Акцент при представянето на неговия портрет като „дълбоко противоречива личност“, от една
страна, като „силен и твърд политик марксист“, никога непоставящ под
съмнение основните положения на марксизма, а от друга, като „противник на болшевизма и ленинизма“, е „междинната позиция“, която
той заема между меншевишката и болшевишката фракция от самото
основаване на руската социалдемокрация и по-близкото заставане до
меншевишките искания по програмните, идейните и организационните позиции на руската социалдемокрация не само през разглеждания
период3.
В тази връзка е проследено и създаването на Руската социалдемократическа партия, в началото на която стои Първият конгрес на
социалдемократите в Минск през 1898 г. и в. „Искра“, който, както А.
Атанасова сочи, има изключително значение за формирането на руската социалдемокрация, и в частност – на меншевиките. Представени са
и разногласията на водачите на социалдемокрацията в първите години
на изграждането на РСДРП, когато се води борба на социалдемократите с двете течения в руския марксизъм – „легалните марксисти“ и
„икономистите“, които приемат западното учение критично.
При обстойния анализ на Втория конгрес на партията през 1903 г.
от научно обективна позиция се прави анализ на меншевишкото разбиране на такива основни принципи, залегнали в партийната програма,
като диктатура на пролетариата, социалистическата революция, отношението към другите политически партии, групи и лидери с които меншевиките имат близки цели в борбата за сваляне на самодържавието.
Специално внимание е отделено на същността, целите и задачите на западната социалдемокрация, на проникването и приемането на западните социалдемократически идеи в Русия и стремежът на меншевишките
лидери към създаване и изграждане на Руската социалдемократическа
партия като партия от западен социалдемократически тип.
Значително място е отделено и на рязкото противопоставяне между двете фракции след Втория конгрес на партията, когато се поставят
основите на формирането на меншевизма като политическо течение.
Показан е процесът на неговото обособяване и самоидентифициране
3

Пак там, 61–62.
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като самостоятелна политическа фракция в РСДРП през новия период
от средата на 1903 и 1904 година, когато първите основи на идейното
оформяне на меншевизма се поставят от П. Акселрод, чиито статии
във в. „Искра“ са историко-философска и политико-тактическа база на
полемиката между меншевиките и болшевиките, обосноваващи тактиката на социалдемократическата партия в участието ѝ в Държавните
Думи, както и искането за легализация и европеизация на работническото движение в Русия.
С професионалния език на историк авторката анализира и достъпно показва как меншевизмът, творчески отстоявайки приложението
на основните принципи на марксизма, идейно се оформя и организационно се обособява като самостоятелна фракция, и как меншевиките
защитават руския вариант на социалдемокрацията от европейски тип,
срещу болшевиките, които русифицират марксизма. Този професионален подход към научното и достъпно реабилитиране на меншевизма е
от значение за един по-широк кръг читатели, тъй като изследването на
Ася Атанасова в нашата историография е първото, посветено на руската социалдемокрация, и в частност на меншевиките и меншевизма в
нашата историография.
За първи път в българската историография върху основата на
нови, неизползвани досега източници и немалко непознати съвременни научни трудове на руски и чужди автори, много исторически факти,
събития и личности от историята на меншевизма са представени и анализирани документално обективно, точно и конкретно от съвременни
позиции на историческото познание. Значително авторско постижение
е преодоляването на остарялото становище в съветската историография, според което единствената историческа „правда” за руската социалдемокрация принадлежи само и предимно на болшевиките и на В.
И. Ленин. За първи път в изследване на българската историческа наука
на преден план в историята на руската социалдемокрация самостоятелно се представят фигурите на Ю. Мартов, като всепризнат идеолог
и водач на меншевизма с признат принос за развитието не само на руския, но и на световния социализъм, и на П. Акселрод, като теоретик и
виден деятел не само на руското, а и на международното революционно
движение, на А. Потресов, А. Мартинов и В. Засулич като меншевишки
лидери с позитивен принос в процеса на зараждането и развитието на
руската социалдемокрация.
Преодолян е и учебникарско декларативният характер и крайно
идеологизиран негативен подход на представянето на фактите, събити-
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ята и личностите, свързани с меншевизма. Те са представени обективно, без премълчаване и прикриване на тяхната противоречива същност,
в процес на тяхното развитие и промяна. Фигурите на меншевишките
лидери – Юли Мартов, Павел Акселрод, Александър Потресов и често приближаващите до тях видни руски социалдемократи – Георги
Плеханов и Лев Троцки, са описани като живи участници, с техните
лидерски качества и личностни недостатъци, които с своето действие
и поведение насочват и развиват процеса на зараждането, идейно-политическото и организационно зараждане на меншевизма. За читателя
става ясно кой кой е, кога и как става меншевик, как влиза в събитията,
как се развива като лидер и какъв принос внася в изграждането на руската социалдемокрация.
В книгата на д-р Ася Атанасова „Меншевизмът – зараждане на
руската социалдемокрация“ авторката извлича същностното и най-значимото от публикуваното богато документално наследство на меншевизма и от личното и епистоларно и мемоарно наследство на меншевишките лидери, както и от научните трудове на съвременните руски и
чужди автори за историята на меншевизма, успявайки да създаде едно
свое оригинално научно изследване. Като просветен изследовател тя
проследява обстоятелствено и доказателствено хронологическия процес на зараждане и първоначално развитие на меншевизма до 1904 г. с
неговите положителни страни и слабости. В този смисъл историята на
зараждането на меншевизма е представена като обективен исторически
процес със своя роля и значение в общото развитие на руската и европейската социалдемокрация.
Наред с това д-р А. Атанасова, без да пренебрегва, показва и онези
значими от историята на руската социалдемокрация факти и събития,
в които меншевиките и болшевиките съвместно отстояват своята позиция в борбата срещу самодържавието.В тази връзка авторката правдиво, чрез обективен и достъпен анализ обяснява разликата и приликата
в същността на двете течения – меншевизъм и болшевизъм, в руската
социалдемокрация.
В изследването има историческа последователност, системност,
конкретна обстоятелственост, които правят книгата четивна, достъпна и интересна не само за историци – преподаватели и студенти, а и
за една по-широка аудитория. С тези свои качества книгата на д-р А.
Атанасова предизвиква интерес и като публично историческо четиво
със своята тематична обновеност на историческото знание, с интересните документални източници за доскоро неизвестни факти и събития,
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с обективния достъпен исторически анализ на изследовател, с личностно-биографичното представяне на поредица видни меншевишки лидери, с увлекателния и кратък изказ на техните сложни личностни и
човешки качества. В този смисъл авторката ни поднася не само едно
академично историческо изследване, а и едно интересно и увлекателно историческо четиво, носещо качествата на публичната история, от
която днес се нуждаем. В тази връзка допълнителен щрих внасят приложените към текста фотографии на видните лидери на руските и европейски социалдемократи – Г. Плеханов, П. Акселрод, Л. Троцки, Е.
Бернщайн, А. Потресов, Л. Мартов, В. Ленин, А. Мартинов, както и фотокопия на страници от Програмата на РСДРП и на в. „Искра“. Интерес
представлява и прозиращото през цялото изследване личностно отношение на авторката към немалко познати и непознати епизоди, факти и
събития от историята на меншевизма в руската социалдемокрация, от
житейския път и професионалната революционна дейност на неговите
лидери.
Като запознава умело читателя с историята на меншевизма, с неговото зараждане и ранно развитие в самото начало на ХХ век, с неговите цели, задачи и тяхното противоречиво успешно и неуспешно
реализиране в процеса на първоначалната му дейност като самостоятелна фракция в руската социалдемокрация, в своето изследване д-р А.
Атанасова, за първи път извеждайки на преден план меншевизма като
политическо течение на руската социалдемокрация, правдиво определя
неговото историческо значение в общата борба срещу самодържавието
с другите групи и течения на руската социалдемокрация.
Според руския професор А. Ненароков „Работата на Ася
Атанасова е първото историческо изследване, опиращо се на позициите на всички групи и течения на руската социалдемокрация. В това е
привлекателността на нейните оценки, гаранция за премереността на
изводите и обобщенията, а същевременно и бъдещите успехи по пътя
на обективното разглеждане на мястото и ролята на РСДРП в руското и
международното работническо движение“4.
Накрая нека отбележим, че д-р Ася Атанасова, утвърждавайки
разбирането, че социалдемокрацията от края на ХІХ и началото на ХХ
век е не само руско, а и интернационално явление, провокира интерес
към основните характеристики на социалдемократическата идея, която
има актуално значение и днес.
4

Пак там, с. 4.
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