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Графити от галерията на Великата църква 

“Св. София” в Константинопол1 

 

Зарко Ждраков 

 

 

Графитите се публикуват за първи път в систематизиран вид по ложи 

(план - 01, 02) във връзка със символиката на храмовото пространство, което 

хвърля светлина върху тяхната функция в подкуполната галерия (03, 04, 05, 

06). Записването в поднебесното (подкуполно) място има символичен характер 

и е продължило през всичките столетия, независимо от превръщането на храма 

в джамия. Сред множеството възпоменателни гръцки надписи се откриват 

немалко рунически и кирилски, което показва, че е имало практика чужденците 

да овековечават своето молебно присъствие в свещеното пространство на 

галерията. Такъв един чужденец е оставил свое посвещение със скандинавски 

руни през ІХ век върху парапета на една от ложите - днес мястото е покрито с 

прозрачен плексиглас, а надписът е представен с постер (07, 08). Подобно 

отношение  заслужават и много други графити. Целта на електронната 

публикация е да се инициира дебат върху тяхната значимост. 

Предназначението на галерията на Великата църква не е докрай 

изяснено в науката. По всяка вероятност тя е служела като женско отделение, 

подобно на портика на Колозеума - високият балкон с дървени седалки 

(maenianum summum in ligneis). Галерията на втория етаж е имала също 

богослужебни, фунерарни и синодални функции, за които свидетелстват в 

южното крило: мраморната врата (porta clausa) край зазиданата югозападна 

 

                                                 
1 Документирането и проучването на епиграфския материал е осъществено по проект, 
финансиран от Фонда за стратегическо развитие на НБУ през 2005 година. При техническата 
обработката съдействие оказа д-р Живко Лефтеров, департамент "История", НБУ. 
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ложа (09, 010), гробът на Енрико Дандоло (011) и представителните мозайки на 

императорите с техните съпруги. По време на богослужението северната 

галерия е била заемана от императрицата и нейната свита, тъй като по традиция 

жените стоят в северната част на храма, докато мъжете са в южната – срв. 

обозначеното с великолепна подова мозайка (opus sectile) място на император 

Юстиниан Велики и срещуположния в галерията (ложа № 8) изящен едноредов 

надпис на неговата съпруга Теодора, изрязан дискретно под плота на парапета. 

Епиграфските данни в женското отделение свидетелстват, че там е било 

преподавано и светото причастие. По време на службата южната галерия 

вероятно е била заемана от чуждестранните гости, към което насочват 

издрасканите посветителски рунически и кирилски надписи. Най-вероятно там 

са били провеждани църковни събори, свикани от императора (срв. 

специалната подова мозайка в западната галерия), както и редовните синоди на 

Великата църква под председателството на патриарха, чието място е означено с 

надпис в източната част на галерията. 

Най-общо епиграфският материал би могъл да бъде обособен в три 

групи: 

1. Маркери на производители. Идентифицират се производствени 

центрове край бреговете на Мраморно и Егейско море (карти – 012, 013); 

2. Надписи с триумфален характер; 

3. Надписи с частен характер. 

Номерирането на ложите започва от североизточния и завършва в 

югоизточния край на подкуполната галерия над олтарното пространство. Някои 

ложи са пропуснати на този етап.  
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ЛОЖА № 1 

Първата ложа от североизток се намира над олтарното пространство на 

храма (1). Преградната плоча с ажурен флорален мотив райски плет 

ограничава взора  към евхаристийното богослужение (2). Същото е и при 

крайната южна ложа № 52 над олтара. Мраморният парапет е украсен с 

разцъфнал литургически кръст (гръцки тип) от четири издължени стилизирани 

листа на палма във вписани два ромба от клони, външният с две пъпки във 

вертикалните и две трилистни палмови листа в хоризонталните краища. 

Декорацията има мариологична символика - срв. разцъфналия жезъл на Аарон, 

Йосиф и Арх. Гавриил. 

Върху плочата на плота са издраскани три гръцки буквени знака (3): 

ΧΑΧ 
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ЛОЖА № 2 

С нея започва от изток извивката на североизточната дъга на балкона с 

шест ложи над олтарното пространство (1). Преградната плоча на парапета (2) 

е украсена с кръстообразен флорален мотив, вписан в два ромба от клони, 

външният с две пъпки във вертикалните и две трилистни палмови листа в 

хоризонталните краища. От двете страни на ромба са представени два 

Голготски кръста с разширени рамене (горните части са разрушени) над 

небесна сфера - символ на Христовият триумф над света. Под ромба плочата е 

подпечатана с вероятен знак на работилницата от Малоазийския град Кизик 

(3): 

ΚΥ (ζ ι κος) 

Кизик 

Хоризонталният плот на парапета, както и този от последната ложа в 

групата, е подпечатан вероятно със знака на работилницата на град Перинт (4):  

13



Π (έ ρ ι ν) Θ (τ ο ς) 

Перинт 

Върху плота са издраскани няколко надписа с арабско писмо от 

Османската епоха (7), сред които и един гръцки с палеографски особености от 

късната византийска епоха (8): 

(Ν)ΙΚΟΛΑ (ος) 

Никола 

Върху плота от дясно на печата е издраскано схематично човешко лице 

и ръка с птица (?). Под изображението са поместени два известни 

[пра]български символа за божието добро, съставени от гръцките букви “йота” 

за Иисус и гностическият знак “юпсилон” за Сина, който в единия случай е с 

надредни точки за удължаване на звука (5, 6): 

ÉΥ 

ÉΫÉ   

Добро (тур. iyi ‘добре, добро’)  
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ЛОЖА № 3 

Преградната плоча на третата североизточна ложа (1) е украсена с 

лозова клонка, символ на Христос, с две листа в два вписани ромба, 

вътрешният с пъпки в краищата, а външният с палмети, символизиращи 

победата над смъртта. От двете страни са представени два полуразрушени 

Голготски кръста върху сфера. Мраморният плот е обърнат наопаки, видно от 

вероятната маркировка на работилницата върху тясната страна на плочата (2): 

Κ Υ (ζ ι κος) 

Кизик 

Върху хоризонталната страна на плота е издраскан куфически надпис 

(3) и ятаган с нечетливо изображение край него (4) от Османската епоха. 
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ЛОЖА № 4 

Четвъртата североизточна ложа е преградена с мраморна плоча (1) със 

заличен кръстообразeн цвят в два вписани ромба, външният с пъпки и палмови 

листа, между полуразрушени Голготски кръста върху небесни сфери. Върху 

нея над ромба личат следите от недовършен посветителски надпис с 

инвокативен латински кръст и издраскан с тънко острие графит. 

Върху предната тясна страна на хоризонталния плот с лигирани букви 

се идентифицира маркера на работилницата на малоазийския град Перинт (2): 

Π  Ε Ρ(ι) Ν<θ>Τ(ο ς) 

Перинт 

Ligat.  Π  Ε  Ρ  Ν  Τ 
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ЛОЖА № 5 

Петата североизточна ложа е преградена с мраморна плоча, подобна на 

предишната, също със заличен кръстообразeн цвят в два вписани ромба, 

външният с пъпки и палмови листа, между полуразрушени Голготски кръста 

върху небесни сфери. (1). Върху рамката на плочата над ромба е поставен 

вероятен маркер на работилницата от три лигирани букви (2): 

  Φ  Κ  Α 

Върху мраморният плот са издраскани два кръста (3, 4), като единия е с 

повредено посвещение (4). От страни е издраскан познатия надпис 

(възклицание?) от ложа №1 (5): 

Χ  Α  Χ  
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ЛОЖА № 6 

Шестата североизточна ложа е преградена с мраморна плоча със 

заличен кръстообразeн цвят в два вписани ромба, външният с пъпки и палмови 

листа, между полуразрушени Голготски кръста, както при предишните ложи 

(1). Плочата е била маркирана в работилницата преди да бъде положена, видно 

от обърнатия по вертикала маркер на работилницата във външната рамка, над 

който е записано цифровото изражение 10 за броя преградни плочи или 

авторски знак (2): 

Ι 

Κ  Υ (ζ ι κος) 

Кизик 

Върху парапета е означено с черти вероятното количество положени 

преградни плочи (3), каквото се забелязва и върху други парапети. Върху 

мраморния плот се забелязват разчертани два реда за надпис, който не е 

изработен (4). 
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ЛОЖА № 7 

Последната от групата на североизточните надолтарни ложи е 

преградена с плоча, съхранила до голяма степен своята първоначална 

декорация: кръстообразен цвят във вписани два ромба (външния разцъфнал) 

между Голготски кръстове (1). Върху дясното рамкиращо вертикално поле е 

поместен вероятен маркер на работилницата или авторски белег (2): 

Ζ  Ν 

Край маркера е изписано с черно мастило куфическо посвещение (3). 

Хоризонталният плот е маркиран с познатия обърнат маркер на 

работилницата (4): 

Π  ( έ ρ ι ν)  Θ (ο ς) 

Перинт 

Върху същата плоча е издраскан и монограм (5): 

+ Ε 

27



 
1 

 
2 

28



 
3 

 
4 

29



 
5 

 

ЛОЖА № 8 

Първата от седемте северни ложи в подкуполното храмово пространство 

на наоса (01, 02, 1) пред олтарната преграда е ситуирана срещу императорския 

трон на ктитора на църквата Юстиниан Велики, отбелязан с мозайката opus 

sectile югозападно от темплона (1а). Това определя отличаването на ложата с 

многословен посветителски надпис, посветен на ктиторката Теодора, съпруга 

на Юстиниан. Голготските кръстове край вписаните разцъфнали ромбове с 

кръстовидния цвят от парапета са старателно унищожени, както в другите 

случаи (1b). Мраморният хоризонтален плот е маркиран върху лицевата страна 

с вероятния печат на работилницата от остров Кос, който се намира южно от 

Малоазийския град Милет, от където произхожда архитекста на църквата 

Изидор (1c): 

Κ   Ο (ω) Σ 

Кос 
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Върху рамката на парапета под хоризонталния плот е изрязан изящен 

едноредов надпис в дълбок релеф2 (2, 3): 

+ Τ  Ο  Π  Ο  Σ   Θ  Ε  Ο  Δ  Ω  Ρ  Α  Σ   Α Γ Ι Α Σ   Ε Ν   Δ Ο Ξ (η) Σ   Π  

Α Τ Ρ Ι Κ Ι Α Σ  + 

Мястото на Теодора, светославна  патриция 

Ligat.   Α, Γ  

Посветителският надпис започва и завършва с кръст за invocatio 

simbolica, характерно за епиграфската традиция до ІХ век. Палеографските 

особености на буквите насочват към ранната византийска епоха – напр. 

издадената хоризонтална хаста на П, квадратният модул на О, издължената и 

заострена до ъгловатост в някои случаи петлица на А. 

Най-вероятно надписът маркира мястото на ктиторката Теодора в 

женското отделение на подкуполната галерия срещу трона на нейният съпруг и 

ктитор император Юстиниан. По време на литургия жените заемат по правило 

северната част на храма, най-често в притвора сред грешниците, където 

осветлението е оскъдно. Женското отделение във Великата църква Св. София 

разкрива йерархичното отношение на елита в Богоспасения град към 

първородния грях - благочестивата императрица и нейната свита са почетно 

отделени от мъжете сред небесните сили и райската природа в обляната от 

божествена светлина подкуполна галерия. Подобна символика е 

засвидетелствана с обилното осветление на столичната архитектура спрямо 

тази от варварската провинция, а също така и с флоралните „райски“ мотиви в 

книжната украса на придворните ателиета пред предупреждението за 

Страшния съд с тератологията в провинциалните ръкописи.  

Във връзка с женското отделение в галерията на Великата църква Св. 

София през Х век е изработена вотивната мозайка на император Александър 

(879-913), багренороден син и съцар на основателя на Македонската династия 

                                                 
2 Zhdrakov, Z., Dencheva, Е. An Epigraphic Monument of the Goths from Constantinople. In: 
Scandinavia and the Balkans: Cultural Interactions with Byzantium and Eastern Europe in the First 
Millennium AD. Cambridge, 2014, 13-25. 
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Василий І (867-886). Тя е поместена върху северозападния стълб под свода в 

западния аркосолий на последната северна ложа №14 в подкуполната галерия. 

В наоса над ложата върху аркосолия е изобразен константинополският 

патриарх св. Игнатий Нови (847-858, 867-877), а над централната ложа №11 е 

изобразен неговият предшественик на катедрата и литургист Йоан Златоуст, 

който бил заточен от съпругата на император Аркадий (395-408) и това довело 

до опожаряването на църквата Св. София на 29 юни 404 година. Образите на 

оправданите Константинополски патриарси насочват към благочестието на 

императорите и техните съпруги, както и на дарителските прерогативи на 

ктиторката Теодора (от гр. Божи-дара), изразен с мозайката в аркосолия над 

ложа № 10 с образа на Игнатий Богоносец –дароносец (теофорос) в 

литургичния смисъл.  

По време на службата императорите са със свалени корони, приравнени 

с останалите патриции на Новия Рим на принципа първи сред равните 

благородни граждани. Към тази литургическа традиция насочва епитета на 

Теодора светославна патриция. Известно е, че ктиторите имат право да бъдат 

погребани в аркосолии (зазидани арки) в построения от тях храм. Такава би 

могла да бъде зазиданата арка на съседната малка ложа над прохода между 

олтара и наоса, където е темплона. Такава зазидана арка има и срещуположната 

ложа от юг над мястото на Юстиниановия трон. 

Върху плочата е изрязана в дълбок релеф буквеното съответствие на 

мистичната година, когато се очаквало Второто Пришествие (4), както и един 

патриаршески кръст (5): 

≠ ̃  ≠ Ζ 

7000 година от Сътворението на света (= 1492/93 г. от Рожд. Хр.) 

Върху плота са издраскани посвещения, от които личат отделни букви 

(6, 7) и вероятното име Йоасаф (8): 

(Ιо) Α Σ Α Φ 
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ЛОЖА № 9 

Деветата ложа от север също е отличена с посветителски надпис, който 

е датиран. Парапетът е с разрушени Голготски кръстове край вписани два 

ромба (външният разцъфнал) с кръстообразен цвят (1). Надписът е изрязан във 

висок релеф, започва и завършва с кръст и е поместен също върху рамката на 

плочата под хоризонталния плот3 (2): 

+  Θ  Ε Ο Δ  Ω  Ρ Α Σ    Β Υ Ζ Α   +        Σ Τ Φ  Σ 

Теодора Виза(нтийска)  6506 (= 997/98) 

Ligat. Υ Ζ,  Σ Τ 

Символичното име на втората ктиторка Теодора е без съмнение топос за 

Великата църква Св. София. За това свидетелстват също античните бронзови 

врати в югозападния притвор, където императора сваля оръжието си. Върху тях 

са щамповани монограмите на деспот Теофил (829-842), автократорката 

Теодора и багренородният им син деспот Михаил ІІІ (856-867) през 840 година 

(6349 индикт 4) вероятно във връзка с появата на дългоочакваната в двореца 

мъжка рожба (16, 17, 18, 19).4 Алюзия с името Теодора като Божи дар вероятно 

има и при покръстената хазарска съпруга на носоотрязяният император 

Юстиниан ІІ (705-711). В посвещението от 997/998 година Теодора е 

представена също с християнско смирение като гражданка на столицата, което 

косвено насочва към нейният статут на първа сред равните византийки (срв. 

ложа № 8). Елинистическото име Бизантион би било във връзка с 

политическата програма на Македонската династия за възраждане на 

империята. Овладяването на трона от Василий І (867 - 29 август 886) е 

съпроводено с традиционните за Римската империя оргиастични елементи. 

Мадридският препис на Скилица, например, илюстрира чудотворния 

политически възход на Македонския родоначалник – първо седнал на 

българския трон в скута на кан Омуртаг, а след победата над българския борец, 

                                                 
3 Zhdrakov, Z., Dencheva, Е. An Epigraphic Monument of the Goths from Constantinople. In: 
Scandinavia and the Balkans: Cultural Interactions with Byzantium and Eastern Europe in the First 
Millennium AD. Cambridge, 2014, 13-25. 
4 Острогорски. 1998. 207, 301. 
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се възкачил на трона в Константинопол. Пикантните истории са префигурация 

за победата на неговия потомък Василий ІІ Българоубиец (976-1025), който 

нямал жена и свои наследници. Посветил се на военните победи, той е подобен 

на възнеслият се на небето с хитрост Александър Велики, в чийто 

идеологически контекст може да бъде интерпретиран небесния портрет в 

женското отделение (ложа № 14) на багренородния император Александър, 

(съ)цар на своя баща Василий І от 879 година до мистериозната смърт на 6 юни 

913 година.5 

В края на Х век една императрица с името Теодора определя съдбините 

на Византия. За да легитимира своята власт Йоан Цимисхи (969-976) се оженва 

за прогонената от двореца и приела принудително монашество багренородна 

дъщеря на Константин VІІ Порфирогенет (913-959) и леля-регент до 985 

година на малолетния Василий ІІ.6 По време на своето регентство императрица 

Теодора изглежда е притежавала мястото на своята славна съименница 

ктиторка на Великата църква в ложа №8, но след завръщането на прогонената 

на свой ред императрица Теофано и майка на Василий ІІ, тя е заела съседната 

ложа като е наредила изработването на посвещението през 997/998 година. 

Надписът насочва към съперничеството на двете императрици по време на 

дългите военни походи на Василий ІІ, завърнал се в Константинопол едва през 

1001 година7. За това свидетелства античното прозвище на багренородната 

императрица Теодора Византийка, което полемизира с плебейския произход на 

кръчмарската дъщеря Теофано. 

Зад парапета върху мраморната плоча, както е при много други ложи, се 

чете вероятния маркер на работилницата, което потвърждава изработването му 

преди поставянето на плочите в галерията (3): 

Σ  Θ  Χ 

Върху плота се идентифицират няколко графита, както и отделни 

буквени знаци и кръстове (6, 11, 12, 13, 14, 15). Сред тях се открояват: 
                                                 
5 Острогорски 1998, 317, 326-327, бел.2, 349 
6 Острогорски 1998, 375, 386, 391. 
7 Острогорски 1998 , 386, 403. 

42



Дълбоко изрязан надпис в камъка (4): 

Κ (ύ ρ ι) Ε   Β Ο Υ (ή θ) ΕΙ   Β Υ Ζ…. 

Господи помогни (на) Виза(нтийката) 

Lege  β ο ή θ ε ι 

По всяка вероятност молбата за помощ е предназначена за Теодора 

Византийска. 

Изящни графити край ръба на плота (5): 

Ι Ω ( ά ν ν η ς)   Ο  Ε Λ Ϊ Τ  Η  Σ 

Йоан Елитски 

Монограм с титла (7): 

Κ Α 

Собствено име (8): 

Λ  (о) Υ  Κ Α (ς) 

Кратък надпис, от който се четат отделни букви (9): 

+  .. Σ . Ο Υ  Μ. . 

Надпис на грузински език, състоящ се от пет знака и две титли (10). 
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ЛОЖА № 10 

Десетата северна ложа не се отличава съществено от предишните, но e 

без посветителски надпис (1). 

В десния ъгъл на парапета личи монограм с титла на работилницата (2): 

Α  Π (Α) Μ  Ε (Α ς) 

Апамея 

Вероятно това е град Апамея на Малоазийския бряг на Мраморно море 

близо до град Кизик. 

Под плота над монограма са изрязани три отброителни хоризонтални 

резки (3). Върху мраморния плот не се откриват посвещения, освен схематични 

изображения на два шлема (4) и кръст (5). 

Върху базата на колоната, която отделя ложата от следващата №11, е 

изрязан монограм, който вероятно предава името на видният математик и 

физик Антемий от Тралес (6): 

Α Ν Τ(έμιου) 

Ε Φ Ε Σ Ο Υ  

  На Антемий Ефески 

Малоазийският древногръцки град Тралес, византийският Кеесария 

(рим. Cesarea), се намира в района на прочутия храм на Артемида Ефеска, от 

където архитектите са пренесли колоните по заповед на Юстиниан Велики. 

Вероятно в тази връзка Антемий е свързал своето име с град Ефес. 

Строителната традиция на град Кесария се запазва през вековете - от там 

произхожда главният архитект на Османската империя мимар Синан (1490-

1588). 
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ЛОЖА № 11 

Единадесетата ложа от север не се отличава съществено от предишните 

(1). Върху ръба на хоризонталния плот на парапета е изрязан вероятния маркер 

на работилницата на остров Кос (2, 3): 

Κ   Ο (ω) Σ  
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ЛОЖА № 12 

Дванадесетата северна ложа е отличена с кратък посветителски надпис и 

хералдична трилистна палмета във вписани ромбове (външният разцъфнал) 

между два разрушени Голготски кръста (1). Върху мраморния плот личи 

вероятният маркер на ателието или на майстора от три лигирани букви8 (2): 

N (Ι) Κ 

Като се има предвид, че повечето маркери са вероятно на градовете 

производители на мраморните плочи, може да се предположи, че е отбелязан 

град в района на Мраморно море – напр. Никомедия или Никея. 

Върху плочата личат отделни букви и знаци, сред които кратко 

посвещение с инвокативен  кръст, записано ретроградно (3): 

+ Ι Ω (ά ν ν η ς) 

Йоан 

                                                 
8 Обикновено с тази  лигатура се предава името Николаос. 
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Буквата “омега” е със силно издължена вертикална хаста.   
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ЛОЖА № 13 

Парапетът на тринадесетата северна ложа е отличен със специално 

изображение и посветителски надпис. В два ромба (външният разцъфнал) 

между заличени Голготски кръста е изобразена кана за възлияния с две 

дръжки, употребявана по време на служба за умиване на свещеника и за 

смесване на виното с вода (1, 1а, 1б). Църковната утвар е евхаристиен символ 

през Юстиниановата епоха – срв. “Причастяването на Апостолите” върху 

дискоса от 565-578 година9. Каната с манната небесна е и символ на 

Богородица, което мотивира нейното изобразяване във връзка с причастяването 

на жените в галерията (женското отделение). Посветителският надпис в долния 

десен ъгъл на плочата край основата на Голготския кръст допълва смисъла на 

изображението (3-3f):  

̀+  Τ  Η  Μ  Ο  Θ  Ε  Ο Υ    Σ  Κ  Ε Υ (ο φ ι λ αξ) 

                                                 
9 Handbook of the Byzantine Collection. Dumbarton Oaks, 1967, 61. 
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Тимотей съсъдохранител 

Посветителският надпис и изображението свидетелстват за специалното 

място на ложата в женското отделение на галерията във връзка с прерогативите 

на ктиторката Теодора да поднася съд (потир) при освещаването на храм – срв. 

мозайката от Св. Виталий в Равена. Ложата би изпълнявала също функцията на 

изповедалня, тъй като Тимотей може да бъде идентифициран с 

монофизитският патриарх на Александрия - изповедник на императрицата10. 

Над посветителския надпис е издраскан с тънко острие графит, представящ 

неясен предмет и кораб вероятно във връзка с морските пътувания на Тимотей 

(4, 5). 

Върху плота е поместен маркер на производителя от три буквени знака: 

Λ  Κ  Α 

 
1 

                                                 
10 Efe, A. Santa Sofia. Istanbul, 1987, 11. 
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ЛОЖА № 14 

С нея завършва групата от седем северни ложи над наоса. В западната 

арка на свода е поместено споменатото изображение на император Александър 

(879-913), който вероятно се възнася също като своят Велик македонски 

съименник. Мраморната преградна плоча е украсена с четирилистен палмов 

кръст в два вписани ромба (външният разцъфнал) между разрушени Голготски 

кръстове (1). Върху бордюра на плота личат следи от разрушен вероятно 

маркер на производителя (2, 2а), докато на хоризонталната плоскост на 

плочата, след инвокативен кръст се идентифицират латински букви от 

посветителски надпис (3 – 3c): 

+ GASTA(L)TO ZANNATI 

Лангобардската титла гасталд е употребявана в Италия чак до ХVІІІ век 

(напр. Венеция). Фамилията Дзанати произхожда от Пиемонтския дом 

Монферато, към който принадлежи Солунския крал Бонифаций (1150-1207). 
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ЛОЖА № 15 

Ложата е полутъмна, тъй като се намира в северозападния стълб, на 

който стъпва купола (1). Прави впечатление, че срещуположно от юг няма 

такава ложа (2), вероятно защото е зазидана. Преградната плоча е украсена с 

кръстообразен цвят в два ромба (външният разцъфнал) между разрушени 

Голготски кръстове (1а).  

Плотът на парапета е обърнат, което личи от вероятния маркер на 

работилницата на град Кизик (3): 

Κ Υ (ζηκκος) 

Върху плота е поместен авторски маркер (4): 

Χ Υ 

Мраморният плот на парапета е покрит с множество графити от 

различни епохи. Оскъдното осветление възпрепятства тяхното проучване. Сред 

надписите има два голготски кръста и един недовършен кръст (5, 6, 6а, 6b), 

както и вероятно един патриаршески кръст (7) без посвещения. Покрай тях се 

открояват няколко гръцки, латински и кирилски надписи. 

Посветителски надпис с различна височина на буквите (8, 9). Следва 

вертикална греда с три хоризонтални черти: 

Ό     Β  Α  Σ  Ι  Λ  Ι  Κ  Ó  Σ      Τ  Ω  Ρ  Ν  Ι  Κ  Η  Σ 

Величественият Торник 

Ligat.  Τ Ω  

Грузинското име Торник се среща във византийската историография от 

началото на Х в., когато един представител на фамилията създава Иверския 

манастир на Атон.  

Надпис с късни палеографски особености (9, 10): 

Ν  Ι  Κ  Ο  Λ   Α  Ο  Σ 

Никола 

Ligat.  Ο Σ 

Лигиран надпис на гръцки език, който би могъл да се развърже като (10, 

11): 
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Θ Η Β Α Í Κ Ο Σ    Μ (α) Κ (α ρ) Η Ο Σ 

Макарий Тивейски 

Ligat.  Θ Η Β ΑÍ, Κ Ο Σ , Μ Κ, Ο  Σ 

Името на отшелника свидетелства, че монаси са имали достъп в 

подкуполната галерия. 

Върху вътрешния ръб на плочата личат следите от дълъг двуредов 

посветителски надпис с кирилски букви (12-18). Буквеният знак [Ц] е 

бустрофедонен: 

ГОСПОДИ ПОМАЗИ РАБУ... 

(ГОСПОДИ ПОМОЗ)И РАБУ СВОЕМУ ЛУЦЪ 

ГОСПОДИ ПОМОЗИ РАБУ СВОЕМУ ИАНОШ. 

Господи помогни на своя раб Лука 

Господи помогни на своя раб Янош 

Дълго посвещение на гръцки език (20-23): 

Ε Ν   Δ (ο) Ξ (α) Σ   (μ ο ν) Α Χ Ο Σ   Μ Ε Λ Η Χ Ι Σ  Ο  Τ Ο Υ    Κ Ο Σ 

Μ (α) 

Прославеният монах Козма Мелихитски 

Ligat.   Α Χ Ο Σ,  Ε Λ, Χ Ι Σ, Ο Y 

Безспорно най-интересен е посветителският надпис от двете страни на 

двойна брадва, на който посветихме специално изследване11 (19, 19а): 

ODIN  A(N)SI 

Один божественият 

Според византийският писател Йордан, готите почитали асите, 

азиатските по произход висши божества, баща на които е Один, богът на 

войната, властта, мъдростта и магията12. Двойната брадва (лабрис) от най-

дълбока древност се свързва с жреческата царска власт и е неин атрибут. Като 

се има предвид, че Одиновата саможерства на световното дърво Игдрасил и 

                                                 
11 Zhdrakov, Z., Dencheva, Е. An Epigraphic Monument of the Goths from Constantinople. In: 
Scandinavia and the Balkans: Cultural Interactions with Byzantium and Eastern Europe in the First 
Millennium AD. Cambridge, 2014, 13-25. 
12 Мифы народов мира. Т.1. Москва, 1980. 119-120, 289. 
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последвалото негово възкресение са префигурации на Христовата кръстна 

смърт и Възкресението13, може да се допусне християнска символика в графита 

– срв. кръстообразната форма на лабриса. Известно е, че арианите включват 

езическата тематика в своите алегории и показтелен пример е монументалната 

интерпретация на река Йордан в сцената на Христовото кръщение от купола на 

Баптистерия на арианите в Равена от началото на VІ век, където езическата 

персонификация е равностойно беседваща с бога, както последният пророк на 

Ветхия Завет Йон Предтеча. Арианското посвещение на готски език с изящни 

латински букви насочва към ранната епиграфска традиция на Византия. Както 

се спомена, в галерията има и други скандинавски надписи, но с руническо 

писмо от времето на утвърденото на Север християнство през ІХ век. Най-

вероятно някой от готските гвардейци на императора е адаптирал 

традиционния култ на Один към християнството в арианския му контекст и е 

издраскал надписа в небесната подкуполна галерия, припознавайки я за 

войнския Рай Валхала. 

Името на Макарий Тиваитски край Один вероятно не е случайно, като се 

има предвид, че през Палеологовата епоха се засилва борбата срещу ересите 

(варлаамитство, римо-католицизъм, ислям). Надписът напомня за св. Макарий 

Александрийски, прославен поборник срещу арианството и езичеството. Нещо 

повече, за преподобния пустинник отците разказвали, че станал сякаш земен 

бог. Императорът арианин Валент отстранил епископа от Александрийскта 

катедра и предприел гонения на преподобните пустинници в Египет. Тогава св. 

Макарий бил заточен на един отдалечен остров, чиито жители езичници 

покръстил начело с техния жрец. Тази история напомня за една друга от 

времето на император Валент – покръстването и заселването като федерати на 

германите тервинги, тръгнали някога от остров Готланд, чийто предводител 

Вулфила („Вълчето”) е ръкоположен за епископ. Някой потомък на тези готи 

ариани от императорската свита е почел легендарния си цар Один с буквите на 

официалната латинска писменост в столицата, а не с изобретената от Вулфила 

                                                 
13 Мифы народов мира. Т.2. Москва, 1982. 241-242. 
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в провинциите на Империята готска азбука. В съседната ложа от изток се 

намира прочутата мозайка с образа на императора Александър от ІХ в.  
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ЛОЖА № 16 

С нея започва северозападната извивка на балкона, върху която се 

разполагат седем ложи. Тя е украсена с един разцъфнал ромб с палмово дърво, 

което се свързва с влизането на Христос в Йерусалим и вероятно маркира 

подстъпа към ложите на императрицата и началото на мъжкото отделение в 

южната част на галерията, означено с надпис при последната от седемте ложи 

(№22). Върху мраморните плочи не се откриват маркери и графити (1,1а). 
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ЛОЖА № 17 

Парапетът на ложата е украсен с палмета, излизаща от друга във 

вписани два ромба (външният разцъфнал) между разрушени Голготски 

кръстове (1, 1а). Върху мраморните плочи не се откриват маркери и графити.  
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ЛОЖА № 18 

Плочата на парапета е украсена с розета от осем листа, които 

символизират кръста на Христос - монограм, съставен от кръст и буквата Х - 

във вписани два ромба, от които външният е разцъфнал, между полуразрушени 

Голготски кръстове (1).  

Върху хоризонталния плот е издраскан двуредов надпис на гръцки език, 

от който личат отделни букви (2, 2а, 2b, 2c, 2d): 

... Ο Κ....... Ω Γ.. Τ( η ς )  Α Ν ( ν η ς) 

... ΛΩΘΕΡ. ΤΟΝ ΔΟΥ(λον) 
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ЛОЖА № 19 

Плочата на парапета е украсена с шестолиста розета, която напомня за 

Исус Христос – монограм, съставен от инициалите І Х (1, 1а).  

Под плота върху рамката на преградната плоча е издраскано 

посвещение на гръцки език (2): 

. ТОУ ПΙΑΤΑ 

на Пиата14 

Надпис на гръцки език от 1851 г. (3): 

Δ Ι Ο Ν Ι Σ   (1)851 

Дионисий  

 

                                                 
14 Друг вариант на четене:  . ТОУ  ПΤΩΙΩ. 
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 ЛОЖА № 20 предстои да бъде проучена. 

 

ЛОЖА № 21 

Преградната плоча е декорирана с розета вписана в преплетени квадрат 

и ромб между два Голготски кръста (1, 1а). През Раннохристиянската епоха 

геометрическата фигура често декорира олтарните прегради като символ на Св. 

Троица и с подобна алегорична интерпретация се явява в ръкописа на 

императрица Аникия от V век.  

Върху хоризонталния плот е поместен вероятно маркер на 

производителя (2, 2а): 

Κ  
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ЛОЖА № 22 

Тази ложа е единствената в галерията, чийто парапет е украсен с гълъб 

сред лозови листа, символи на Св. Дух и Сина (1, 1а). Символичната тема се 

свързва с Възкресението на Христос. Гълъбът е вписан в разцъфнал ромб 

между два полуразрушени голготски кръста.  

Под ромба в рамковото поле е поместен кратък надпис, вероятно 

маркиращ края на женското отделение в галерията (2): 

+ ΔÓ(μος) 

мъжко отделение, ред 

Парапетът на плота е маркиран върху тясната лицева страна с познатото 

съкращение (3): 

ΚΟΣ 

Върху мраморния плот на парапета са издраскани множество графити: 

Двуредов надпис на гръцки език (4, 4a, 4b, 4c, 4d). 
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Κ (υρι) Ε   Β Ο Υ (η)  Θ (ε) Ι  [κ αί]  

Σ (ό) Ζ Ο Υ     Λ Ε Ο Ν Τ Η Ο (ς)    (μ ο ν) Α Χ (ο ς)     К (αί)    П (α) Τ Ρ 

(ι ά ρ χ η ς) 

Господи помагай и спаси Леонтий монах и патриарх 

Известен е един единствен патриарх на Великата църква в 

Константинопол с това име – Леонтий Теотокит (1189-1190). 

Посветителски надпис на гръцки език, който започва с три вертикални 

линии (средната обърнат “юпсилон”) и завършва с гръцки кръст (5, 5a, 5b, 5c, 

5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5l, 5m): 

Κ(υρι)Ε  ΒΟΗΘΕΙ  ΜΟΙ  ΤΩ  ΣΩ  ΔΟΥΛΩ  ΙΩ(άννης) + 

Господи помогни ми, твоят раб Йоан 

Ligat.  ΕΙ     

Името Йоан е гравирано и върху мраморния цокъл на западната стена на 

ложата. 

Двуредов надпис на гръцки език (6a, 6b, 6c, 6d): 

+  Κ(υρι)Ε  ΒΟΗΘ<ει>Η  ΤΟ  

    ΣΟ  ΔΟΥ(λος)  ΦΟΤΗΝΟ(ς) 

Господи помагай на своя раб Фотинос 

Ligat.  ΟΥ 

Триредов посветителски надпис на кирилица от 1508/9 година (8, 8a, 8b, 

8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h): 

                   З. З. І. ДОМЪ СВОИМ ИЮАНОВИ ГЕΩ РГЕВИ 

КОСТАНТИНОВы ИЕЛИСЕЕВИ И                                            СТОЕВО 

АШИ НОСИХОМЪ  СВЕНТЪИХЪ  АМИНЪ - 

7017  [година от Сътворението. Господи помагай на] своя дом Йоанов, 

Георгиев, Константинов, Елисеев и ........... приносиха на светиите амин 

Ligat.  ΩР 

Изящен надпис върху цокъла на западната стена (9, 9а): 

Ι Ω Α Ν Ν Ι Σ 

Йоан 
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ЛОЖА № 23 

Мраморната плоча на парапета е украсена с кръстообразно цвeте с 

тънки листа в тройно рамкиран разцъфнал ромб между Голготски кръстове (1). 

Плотът е белязан с познатия маркер (2): 

ΚΟΣ 

Върху плота има следи от посветителски надписи, от които личат 

отделни букви (3, 4). 
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ЛОЖА № 24 

Мраморният парапет на първата от поредицата западни ложи е бил 

украсен с вписано в ромб Разпятие, от което личат раменета на кръста и нимба 

на Христос (1, 1а). За специалната функция на ложата свидетелства и 

монограма над ромба (2, 2а): 

ΘΕΟΥ 

На Бог 

Ligat.  Θ,Ο,Υ 

Върху плота е отбелязан вероятния маркер на работилницата от остров 

Кос (3, 3а): 

ΚΟΣ 

Особеното предназначение на ложата мотивира поместването на един 

датиран кирилски надпис от 1396/97 година, издраскан върху преградната 

плоча, от дясно на ромба (4 - 4g): 
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Â  ËÝÒÎ   $S Ö Å 

В годината 6905 

Най-вероятно годината от Сътворението на света е предадена по 

Константинополското летоброене и отговаря на 1396/97 от Раждество 

Христово. Изящните монументални букви и употребата на лигатури 

свидетелстват за официалния характер на графита, дело на добър книжовник. 

Посвещението край Христовото Разпятие по всяка вероятност се отнася до 

едно голямо събитие - битката на християнските народи срещу турците през 

1396 година, завършила с трагичния край при Никопол. 

Надпис върху широката рамка на парапета под плота, издраскан близо 

до монограма (5, 5а, 5b): 

ΜΝΗΣϑΗΤΙ  Κ(υρι)Ε  ..... ΑΥΤΟΥ  ΑΝΑ 

Помени Господи твоята ... Ана  

Кирилски надпис край предния ръб на хоризонталната плоскост на 

плота (6, 6а, 6b): 

ÑÈËÉ 

Сили 

Небесните сили обикновено се изобразяват в нозете на бога. В тази 

връзка над надписа е поместен монограм на Царят на царете Христос, съставен 

от съединени в квадрат огледално обърнати гръцки букви “бета”, известни от 

формулата ΒΑΣΗΛΕΥΣ ΒΑΣΗΛΕΥΟΝΤΟΝ. Отстрани на монограма е 

издраскан Голготския кръст, който свидетелства за преодоляната смърт. 

Надпис до задния ръб на хоризонталния плот (7, 7а): 

+  Κ(υρη)Ε   ..ΟΥΙΛ 

Господи ... 

Вероятен монограм (8): 

ΝΙΥ 
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ЛОЖА № 25 

Ложата заема пространството край северозападния подкуполен стълб. 

Преградната плоча на парапета е била украсена с вписан в ромб кръст, който е 

заличен (1). В лявото рамкиращо поле на плочата e врязан монограм, който 

вероятно е на ателието на Изидор от Милет (2, 2а, 2b): 

ΑΠ(α)Μ(έα)Σ 

Хоризонталният плот е сигниран от производителя (3, 3а): 

  ΚΟΖ 

Върху плочата са издраскани трудно четливи посвещения, сред които 

изпъква един трудно четлив шест редов кирилски надпис около голготски 

кръст (4 - 4е), както и друг над две копия с флагове (6-8с). 

Посветителски надпис, разположен от двете страни на вертикална линия 

(5-5c): 

Δ[ουλος]  Κ(αλι)ΝΙΚΟ(ς) 

раб Калиник 
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ЛОЖА № 26 

С тази ложа започва западната част на галерията от три ложи, 

разположени срещу олтара на храма. Преградната плоча на парапета е със 

заличен кръст в ромба (1, 1а). Върху широката рамка над ромба отдясно се 

вижда повреден монограм (2, 2а): 

ΡΩ 

Плочата е поставена обратно, което се вижда от обърнатия маркер на 

работилницата, издраскан върху мраморния плот на парапета (3, 3а, 4, 4а): 

ΚΟΖ 

Посветителски едноредов надпис на гръцки (?) език, от който личат 

отделни букви (5). 
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ЛОЖА № 27 

Средната от трите западни ложи е отличена с цветен мраморен под, 

който напомня за императорското място в наоса (1). Изследователите приемат, 

че на това място е била ложата с трона на императрицата, но по-вероятно там 

да се е намирал престола, заеман от императора вероятно по време на 

вселенскитесъбори и патриаршески синоди във Великата църква. За това би 

свидетелствал надписа върху плочата на парапета, украсена с ромб, в който 

личат следите от латински кръст (2, 2а). Под ромба върху широката рамка са 

поместени изящни букви със знак за съкращение (титла) вероятно на 

императорската титла август (3, 3а): 

Α(υγουσ)Τ(ος) 

август 

Под рамката на хоризонталния плот на парапета е поместено известното 

от ложа №22 пространствено означение (4): 

ΔΟ(μος) 

мъжко отделение, ред 
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ЛОЖА № 28 

Парапетът и на тази ложа е със заличени кръстове (1). Мраморният плот 

е маркиран от производителя на остров Кос (?) като крайната буква „зета“ е 

обърната ретроградно в „сигма“ (2, 2а): 

ΚΟΣ 

Върху плочата са издраскани кръстове и знаци (3-6). Сред тях се 

откроява посветителски надпис край разчертано поле, от който личат отделни 

букви (7, 8). 
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ЛОЖА № 29 

Плочата на парапета е със заличени кръстове на ромба (1). Тя е 

обърната, което се вижда от вероятния маркер на работилницата (2, 2а): 

ΤΩ 

Второ посвещение, известно от ложи №22 и №27, е застъпено от 

свързващото олово на плочата с пода (1а): 

+ ΔΟ(μος) 

мъжко отделение, ред 

Върху мраморната хоризонтална плоскост на плота са издраскани 

геометрични фигури и трудно четливи посветителски надписи. Сред тях се 

откроява един равнораменен кръст с извита линия над него, вероятно 

отбелязващ кръстовидния план с олтарното пространство на църквата (7). 

Два вписани кръга съединени с радиални линии, които разделят 

пространството на шест части (3, 3а). Край него се забелязват отделни буквени 

знаци. 

Монограм и посветителски надпис под него на гръцки език (4-4i): 

ΧΑΡ 

ΑΓΙΑ  ΛΩΓ(ε)  ΤΟΥ  Θ(εο)Υ  ΣΟΣΩΝ  ΠΑΘ(ριαρχας)  Τ(ου) ΔΟΥΛ(ου)  ΣΟΥ 

ΙΩ(αννης)  Τ(ου)  ΑΡ(χιεπισκοπου) 

Свето Слово Божие спаси патриарха, твоят раб Йоан архиепископ 

Четириредов кирилски надпис (5-5с): 

+  ÆÅ  ÊÜ ÒÎ  ÏÐÈ(É)ÄÅÒÅ 

ÑÅÌÎ  À ÆÅ  ÍÅÌÎËÈ 

ÒÅÑќ   ÌÈÒÐÎÏÎËÈ 

(Ò)À  ....ÅÌx  ÑÀVÀ 
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ЛОЖА № 30 

Преградната мраморна плоча на ложата е със заличени кръстове на 

ромба, чиито вертикални ръбове са запазили своят първоначален облик, тъй 

като флоралните мотиви са палмети (1). Хоризонталната плоча на парапета се 

състои от две части. Дясната е маркирана от производителя върху тясната 

лицева страна в десния ъгъл (2, 2а, 2b): 

Ι  ΚΟΖ 

Левият ъгъл също е белязан, но знаците са заличени (1). По всяка 

вероятност надписът е бил подобен на този върху лявата част на плочата, чиито 

букви вероятно се четат от дясно наляво в „бустрофедон“ (1, 3, 3а): 

+ ΤΙ   

Върху хоризонталната плоча се намират и няколко посветителски 

надписа на кирилица. Сред тях изпъква едно триредово посвещение, записано 

във вертикал с година 1552 от Рождество Христово и монограм, под който има 

посветителски текст. Краят на надписа е повреден (4, 4а, 4b, 4c, 4d): 
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1552 

ÒÐ(ú)Í(îâî) 

Ã(îñïîä)È  ÏÎ(ìî)ÇÈ  ÐÀÁx  ÑÂÎÅÌx  …… 

1552. Търново (?). Господи помогни на своя раб..... 

Дълъг триредов надпис на кирилица върху предния край на 

хоризонталната плоча (5 – 5i): 

Ã(îñïîä)È  ÏÎ(ìî)ÇÈ  ÐÀÁx  Á(î)ÆÈ(þ)  …… 

Ã(îñïîä)È  ÏÎ(ìî)ÇÈ  ÐÀÁx   Á(î)ÆÈÞ  Å(â)ÑÒÀÒÈÞ  ÌÎÑÊÂx 

............... 

Господи помогни на раба Божи 

Господи помогни на раба Божи Евстатий Московец 

Надпис с латински букви TRN се забелязва върху квадратната основа на 

една от колоните (6). 
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ЛОЖА № 31 

Ложата се намира в югозападния подкуполен стълб, поради което е с 

ограничено осветление. Вероятно поради тази причина украсата на преградната 

плоча не е подлагана на манипулации за заличаване на вписания в ромба 

разцъфнал кръст (1, 2). Хоризонталният плот на парапета е маркиран от 

производителя (3, 3а, 3b): 

ΚΟΖ 

Върху мраморната плоча са издраскани трудно четливи графити и знаци 

(3, 4, 4а). 

Едноредов посветителски надпис на гръцки език, който завършва с 

монограм от 5-6 знака (5-5g): 

+ Κ(υρι)Ε  ΙΣ(ουσ)Ε  Χ(ριστ)Ε  Υ(ο)Σ  Τ(ου)  Θ(εο)Υ  ΤΟΥ  ΖΩ(ν)ΤΟΣ  

ΒΟΗΘ<ε>Ι  Τ(ον)  Δ(ου)ΛΟΝ  ΣΟΥ  ΙΩ(αννης)  Τ(ης)  Π(έ)ΡΚΕΙΣ 

Господи Исусе Христе, Син на живия Бог, помогни на своя роб Йоан 

от.... 

Монограм, подобен на предишният, от 3 знака (6): 

ΕΠΚ 

Едноредов посветителски надпис на гръцки език (7-7с): 

+ Κ(υρι)Ε  ΒΟΗΘΗ  ΤΟΝ  Δ(ου)ΛΟΝ  ΣΟΥ  ΒΑΣΙΛ 

Господи помогни на своя раб Васил 

Заличен едноредов посветителски надпис (7с): 

+ Κ(υρι)Ε  ...... 
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ЛОЖА № 32 

Парапетът на тази ложа е украсен с кръстообразна палмета в ромб 

между два отчасти заличени голготски кръста (1, 2). Върху рамката на плочата 

над ромба е врязан монограм от четири буквени знака вероятно на патриарх 

Мина (536-552), който освещава храма в деня на св. Стефан, 26 декември 537 

година (2, 2а, 2b): 

Π(ατριάρχ)Η(ς)   Μ(ήνα)Σ 

патриарх Мина 

Хоризонталният мраморен плот е маркиран от производителя (3, 3а): 

ΚΟΖ 

Върху плочата са издраскани гръцки, латински и кирилски 

посветителски надписи. 

Недовършен и задраскан надпис на кирилица, разположен край 

вътрешния ръб на плочата (4, 4а, 4b): 

  Ã(îñïî)ÄÈ  Ï[îìî]ÇÈ  ÐÀÁÀ  Ñ[âîåãî] 

Господи помагай на своя раб 

Едноредов латински надпис от 1350 година (?) със съкращения и 

задрасквания (5-5l): 

 MEOS  TOXO .. ANNOS  T.N. ANNO  E  D(OMI)NIE  I  IRE SNN TW 

  Край външния ръб на плочата е издраскана играта “дама” (6), както и 

монограм от три знака (7, 7а): 

  ΝΙΚ(ολαος) 

  Картуш с надпис на гръцки език (8): 

  ΠΕΤΡΟΣ  ΚΑΙ  .... 

  Петър и... 

  Ligat. ΤΡ, ΚΑΙ 

 Повреден надпис на гръцки език (9): 

 ΚΟΣΤ..ΟΛΗ 

  Константинопол (?) 
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  Картуш с инвокативен кръст и име (10, 10а): 

  +  ΒΑΣΗΛΗΟΣ  

  Васил 

  Разрушен надпис на гръцки език (11-11с). 
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ЛОЖИ № 33 и 34 предстоят да бъдат проучени. 

 

ЛОЖА № 35 

Мраморната преграда на ложата е украсена с вписана в ромб розета 

между заличени два голготски кръста (1). Върху хоризонталната плоча на 

парапета едва личат няколко посветителски надписи. 

Родов знак (щит?) с двуредов надпис на кирилица (2, 2а): 

ÈÂÀÍÎÂÎ 

ÁÅÆÅÍÈÂÚ 

Кирилски надпис около голяма носовка (3, 3а): 

™ ÊËÅÂÖÎÄÀ 

ÌÎËÝÒÜÈ   ÎÁÀ  ÆÈÒÈÀ 

Силно повредени двуредови кирилски и гръцки (?) посветителски 

надписи (4, 4а, 5, 5а). 
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ЛОЖА № 36 

Ложата е съхранила своята първоначална декорация от вписана в ромб 

розета (1). Върху тясната страна на хоризонталната плоча на парапета има два 

маркера на производителя в левия и десния ъгъл, които са повредени (2, 3, 3а): 

ΚΟΣ 

Ι  (Ο)  ΛΙΨ 

10 (-та плоча от) югозапад15 

Маркировката отбелязва на гръцки десетия пореден номер плоча от 

западната ложа №25, което показва, че подредбата на плочите в галерията не е 

случайна, а предварително е замислена. 

Монограм от три буквени знака (4, 4а): 

ÔÙÊÉ 

Ligat.  ÔÙÊ 

                                                 
15 Старогръцко-български речник. София, 1992, 474    
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Рунически (?) надпис от 5-6 знака (5). 

Надпис с арабско писмо от Османската епоха (6). 
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ЛОЖА № 37 

Преградната плоча на парапета е декорирана с вписана розета в ромб 

между два повредени голготски кръста (1). Хоризонталният плот е обърнат, 

видно от маркировката на производителя (2): 

ÊÏÓ 

Ligat.  ÊÓ 

Върху плочата е издраскан монограм, който би могъл да се развърже 

като (3): 

ÖÏÊ(Ü)Ó  Ð(áôñß)Ê(éïò) 

Фока патриций  

Подобен монограм е поместен върху подова каменна плоча пред входа 

на галерията (4).  
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ЛОЖА № 38 

Преградната мраморна плоча е украсена с палмово дърво в ромб, чиито 

вертикални краища завършват с пъпки, а хоризонталните с лилии (1, 2). 

Тясната лицева страна на плота е белязана с известното вече посвещение от 

ложи №22, №27 и №29 (2): 

ÄÏ(ìïò) 

Мъжко отделение, ред 

Върху широката плоскост на плочата се открива и маркера на 

производителя (3): 

ÊÏÓ 

Върху същата плоскост са издраскани множество рунически (?) знаци и 

кръстове (4–7). 
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ЛОЖА № 39 

Преградната плоча на ложата е декорирана с два кръста (заличени), 

между които в ромб е вписана кръстообразна розета (1). Върху рамката на 

плочата от ляво над ромба е поместен знак на производителя (2): 

ÐÏ  

Върху хоризонталната плоча на парапета са издраскани кръстове (9), 

загадъчни знаци (5, 5а), две полета за игра на “дама” (3-4) и посветителски 

надписи, някои от които много разрушени (5, 7, 8, 10). Над едното поле за игра 

на “дама” е издраскан три редов надпис с рунически знак, свързан с полето, и 

гръцки букви на прабългарски език (4): 

Â(áãá) 

ÉÕ 

ÕÌÕÑ(ï)Ó 

Божие добро (за) Юмюр 

На първият ред е издраскан в хоризонтално положение рунически знак, 

който интерпретира гръцката архаическа буква [Â], със звукова стойност [d] 

при скандинавците и [b] в Алтай, където се употребява в думи като “баш” 

(височина, глава) и по всяка вероятност означава бог16. За това значение би 

свидетелствал още един графит върху мраморния плот, който представя 

хоризонталната руна с титла за сакрализиране край шестолъчна звезда – 

Соломоновият възел (6). В звездата от Плиска руната притежава същата 

звукова стойност в жубанъ (жупан)17. При българите, както и при останалите 

тюрки, знакът се среща във вертикално и хоризонтално положение. В 

Скандинавия руната интерпретира латинската буква [d] и вероятно също 

означава Господ - Dominus18. На вторият ред са зиписани гръцките букви [Ι] и 

                                                 
16 Бешевлиев, В. Първо-българите. Бит и култура. София, 1981. 34; Прабългарски епиграфски 
паметници. София, 1981. 22.  
17 Ждраков, З., Бояджиев, А., Ст. Александров. Към интерпретацията на седмолъчата звезда 
от Плиска.- Palaeobulgarica, XXVI (2002), 4, 40. 
18 Bull, E., H. Shetelig, W. Keilhau, S. Steen. Det Norske Folks liv og Historie. Gjennem Tidene. 
Fra oldtiden  til omkring 1000 e. Kr. T.1. Oslo, 1930, 105. 
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[Υ] за божието добро (тур. iyi), срещано и на други места в подкуполната 

галерия. Името Юмюр/Омур/Умор (тур. ömür ‘живот’, Живко) е 

формообразуващо в Омуртаг вероятно във връзка със сакралното цареубийство 

на кан Крум, при което сина закача живота/кръвта на своя баща – срв. 

тюркските лексеми kan ‘кръв, род’, dag ‘планина’, която е отглаголна форма за 

окачване на небето (киргиз. Тангра таг = на кит. Тиен шан “Небесна планина”).  

Името е известно в българската владетелска традиция, за което 

свидетелства Именника на българските ханове. Там се споменава краткото 

управление на княз Умор (Умар при византийските хронисти) от рода Укил, 

управлявал 40 дни през април-май 765 година19. Най-вероятно Умор е син на 

споменатият в Именника от същия род княз Винех, идентифициран с великия 

жупан в България Сивин (754-760, 763-765)20, тъй като част от неговото 

семейство се намирало в Константинопол21. Като зет на хан Кормисош (737-

754) от кавханския род Бокил, Сивин и неговите синове имат относително 

легитимни права върху трона, което определя тяхното участие във войната на 

Византия срещу узурпатора княз Телец (760-763) от рода Угаин, според 

Именника. След детронирането на Телец и избиването на неговите 

приближени, Сивин заема за кратко време трона, тъй като абдикирал в полза на 

княз Умор. По повод свалянето на Умор (765) император Константин V Исавър 

(741-775) изпратил наказателен поход срещу България, при който загинали 

другите претенденти за трона - хан Токту и брат му Баян, заедно с кавхана 

(кампаган, а не Паган). След кризата за престолонаследието, българският трон 

отново се връща на родовия съюз Дуло в лицето на хан Телериг, за което 

косвено свидетелства римската федератска титла rex (риг/рих) на основателя на 

държавата хан Есперерих (Аспарух в Именника).   

За пребиваването на Сивин и Умор във византийската столица биха 

свидетелствали, както изящния гръцки надпис върху преславската чаша, така и 

                                                 
19 Москов, М. Именник на българските ханове (ново тълкуване). София, 1988. 327-330. 
20 Бешевлиев, В. Прабългарски епиграфски паметници. София, 1981. 160-161. 
21 Андреев, Й. Българските ханове и царе VІІ-ХІV век.. Историко-хронологичен справочник. 
Пловдив, 1994. 20, 22. 
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графитът в подкуполната галерия на Великата църква Св. София. В Плиска 

винените камъни (шарап-таш) са оформени като поле за игра на “дама” и 

слънце във връзка с примициалните жертви на вино първак. Стичането на 

алената течност по улеите би утвърждило живота/кръв на номадските 

владетели в пространството, така, както с местенето на пуловете в играта дама 

душата преодолява пространството в Книгата на мъртвите. Изображението на 

дама край графита би имало също магически характер във връзка с 

подготвяния поход към българския трон.  

Двуредов посветителски надпис на гръцки език, чийто край вероятно е 

отгоре поради кръглия жлеб за колонката (?) на парапета (11, 11а): 

ΙΒΟΥ 

+   ΜΗΧΑΗΛ  ΤΟΥ  Β 

Михаил Бибо  

Ligat. ΜΗ,  ΑΗ, ΟΥ 
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ЛОЖА № 40 

Ложата е украсена с кръстообразна палмета вписана в ромб между два 

заличени кръста (1). Над ромба върху рамката на плочата е поместен монограм 

на производителя с латински букви (2): 

ΜR 

В десния ъгъл на плочата са изрязани три отброителни линии (3).  

Върху хоризонталния мраморен плот сред геометрически фигури (6, 7) 

са  издраскани знаци (8, 8а) и посвещения. Сред тях изпъква крътък надпис на 

прабългарски език за благопожелание, изрязан под инвокативния кръст с 

гръцки букви (4, 5, 5а): 

+ 

ΙΪΙ 

Божие добро 
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Божественият знак се среща в различни варианти, каквато е и писмената 

практика в България. Той отразява колебанието в записването на тюркското iyi 

‘добре’. 

Посветителски надпис на гръцки език от (9, 9а): 

+  Ω  Χ(ριστ)Ε  ΒΟῊΘΗΣΩ̃  ΤΟΥ  ΔΟΥΛ(ο)Σ  ΣΟΥ  ΙΩ(αννής) Τ(ής)  

Π(έ)ΡΚΕΙΣ 

1565 

ΙΑ  (α)Β(γου)ΣΤ(ο)Σ 

О Христе, помогни на раба си Йоан Перкис (в годината) 1565, 11 

август 

Същият Йоан е издраскал подобно авторско  посвещение в 

югозападната ложа №31. 

Посветителски надпис на гръцки език без инвокативен кръст (10): 

ΝΙΚΟ(λάο)Σ  Χ(έ)ΙΡ(ος)  ΛΙ<θ>ΤΟΥΣ  ΚΥΡ(ιος)  ΚΟΡΤΥΝ 

Ръката на Никола каменоделец на Господната кортина 

По всяка вероятност майстор Никола се е подписал в подкуполната 

галерия на Великата църква Св. София като автор на част от храмовата 

декорация.  
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ЛОЖА № 41 

Преградната плоча е декорирана и маркирана над ромба както при ложа 

№41 (1, 2): 

ΜR 

На нея са нанесени пет отброителни черти (3), а над инвокативен кръст 

на силно повреден посветителски надпис се чете името на град Кизик (15): 

ΚΥΖΥΚ 

Кизик 

Върху мраморната плоча на парапета са издраскани посветителски 

надписи, кръстове и рунически знаци (4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 10а). Сред тях се 

откроява един монументален триредов (?) посветителски надпис на кирилица 

(9). Инициалът е лигиран с латински кръст (9a). 

Ã(îñïîä)² 

I(ñ8)ÑÚ + Õ(ðèñòîñ)Ú 
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ÌÀÒ(ú)ÔÝÈ ÏÎÏÚ ÃÀËÈ×ÜÑÊ(ú)ÈÈ 

Посвещението в подкуполната галерия е оставено от епископа Матей на 

Галицката църква. Света София в Константинопол е била посещавана често от 

поклоници и чужди посланици. Това зачестява към средата на ХV век във 

връзка със сключената уния във Флоренция през 1439 г. 

Посветителски надпис на гръцки език (11, 11а): 

ΣΑΒΑΣ  Η(έρο)ΜΟ(ναχος) 

Сава йеромонах 

Силно повреден триредов (?) посветителски надпис на гръцки език с 

монограм (12, 12а, 12b): 

Κ(ύρι)Ε  ΒΟΗΘΙ ΜΙ  ΤΟ ΣΟ ΔΟΥΛΟ ΣΟΥ .... 

ΙΩ(άννης). 

Π(έ)Ρ(ι)ΒΛ(ε)Π(τος) 

Господи помагай на раба си Йоан (от манастира Богородица) 

Перивлепта 

Ligat. Π, Ρ, Β, Λ, Π 

Двуредов посветителски надпис на гръцки език, от който личи 

формулата на първия ред (13): 

Κ(ύρι)Ε  ΒΟΗΘΕΙ  ΤΟΥ  ΔΟΥΛΟΥ 

Κ…………. 

Ligat. Ε, Ι  

Авторски подпис (14): 

ΙΩΑΝ(νης) 

Йоан 
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ЛОЖА № 42 

Преградната плоча на южната ложа №42 е със заличени голготски 

кръстове и  флорален кръст в ромба (1). Върху полето на плочата отдясно личат 

четири отброителни вертикални линии, а от ляво е издълбано вероятното име 

на майстора (2): 

Β(άσηλει)ΟΥ 

На Васил 

Върху тясната лицева страна на плота на парапета личат следи от 

вероятния маркер на работилницата от четири знака (3).  

Върху плота (днес покрит с плексиглас) се откриват скандинавски 

рунически знаци (6, 6а, 6b, 6c) с викингското име Халвдан22. Край тях има 

няколко твърде повредени посветителски надписи (7, 8, 9, 10, 11) и монограми 

(4, 5), единият от които може да се развърже като (4): 

                                                 
22 James E. Knirk, Runer i Hagia Sofia i Istanbul, Nytt om runer 14 (1999), 26-27. 
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ЛОЖА № 43 

Преградната плоча на парапета е декорирана с вписан разцъфнал кръст в 

ромб между заличени два голготски кръста. Върху мраморния плот са 

издраскани посвещения (4, 6, 7), някои от които рунически (3), както и два 

монограма (2, 5). Сред тях се открояват: 

Едноредов посветителски надпис на гръцки език с инвокативен кръст 

(8): 

+  ΚΩΝΣΤ(ά)Ν(τηνος)  Ό ΪΒΗΡΙΏΤ(ας) 

Константин Иверски 

Едноредов посветителски надпис на латиница (9): 

NICHOLO DE FIER DITO ANCLI 

Никола Гордия наречен Анкли 
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ЛОЖА № 44 

Преградната плоча на ложата е декорирана с вписана в ромб розета 

между два заличени голготски кръста (1). Върху рамката на плочата под ромба 

е поместен маркер на работилницата (2): 

ΕΣΤ 

Върху плочата на парапета личат отделни букви и разрушени 

посвещения, рунически и други знаци и кръстове (3, 4, 5, 6, 7). 
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ЛОЖИ № 45 и 46 предстоят да бъдат проучени. 

 

ЛОЖА № 47 

Преградната плоча на югоизточната ложа №47 е декорирана с вписана 

кръстообразна розета в ромб между два заличени голготски кръста (1). Върху 

тясната страна на хоризонталната плоча на парапета личи разрушения маркер 

на работилницата (2): 

Ο  Λ(ι)Ψ  

Зад преградната плоча на тази и други ложи се откриват също маркери и 

надписи (3). 

Върху плочата на парапета сред отделни буквени знаци и съкращения 

(4, 6, 7, 8) е изрязан в дълбок релеф изящен образ на куче/вълк с издължена 
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муцуна и вирната опашка (5)23. Над него е поместен буквения знак Υ с две 

точки отгоре за удължаване на звука. Кучето се свързва с апостолската 

преданост към Добрия пастир Христос, докато вълкът, който кожата си мени, 

но нрава не, символизира дявола. Древната поговорка е отразена във 

византийската историография от Прокопий Кесарийски, според когото, хуните 

утигури обвинили император Юстиниан Велики, че въпреки тяхната вярност, 

са пренебрегнати заради едноплеменните им врагове вълци – куртогурите 

(тюрк. „вълчи род/стрели“), които скоро щели да си покажат истинския нрав. В 

тези думи прозират традиционните представи на тюрките за прародителя 

Тангра, който се въплъщава във вълк и червена ловджийска хрътка (при 

киргизите). В българската родова летопис, наречена Именник, създателят на 

Велика стара България хан Кубрат е назован с харизматичното име на небесния 

вълк – Курт (тюрк. „вълк“). Както е известно, Кубрат е бил покръстен на 

младини по време на заложничеството му в Константинопол през 597 – 603 

година24. По този повод неговият кръстник император Маврикий Тиберий 

(582-602) му подарил златен пръстен с монограм, който може да бъде прочетен 

в „бустрофедон“ по два начина: На Кубрат (гр. Χουβρατου, от долу на горе и 

от дясно на ляво) и На Курт Бат (гр. Χουρτβατου, от долу на горе и от ляво 

на дясно)25. Кубрат участвал в дворцовите интриги, за което свидетелстват не 

само изворите, но и златната монета на император Фока (602 - 610) и златния 

пръстен печат с титлата патриций, подарен от неговия приятел Ираклий. 

Вероятно за подобни услуги същата титла е получил и неговият син (?) Мавър, 

а внукът му Тервел е удостоен с императорската титла кесар (цезар). 

Покръстването и ознаменуването на римското гражданство с титлата патриций 

са станали по всяка вероятност във Великата църква Св. София. Подкуполната 

галерия на императорския храм е символичен топос на Небесната църква, 

                                                 
23 Zhdrakov, Z., Dencheva, Е. An Epigraphic Monument of the Goths from Constantinople. In: 
Scandinavia and the Balkans: Cultural Interactions with Byzantium and Eastern Europe in the First 
Millennium AD. Cambridge, 2014. 13-25. 
24 Москов, М. Именникът на българските ханове (ново тълкуване). София, 1988. 207. 
25 Ждраков, З. За трите златни пръстена с монограми на кан Кубрат.- Старобългаристика, 
ХХІХ (2005), 4. 84-88. 
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където зъседава Светия патриаршески синод начело с императора и патриарха, 

а по време на служба северното крило на галерията изпълнява функцията на 

женско отделение. В това свято място се намират гробници (напр. саркофага на 

дожа Енрико Дандоло) и мозаечните образи за вечно възпоменание на 

императорите и техните благочестиви съпруги (срв. портретите на Александър, 

Константин Мономах и Зоя, Йоан Комнин и Ирина, Алексий Комнин). В тази 

връзка са и изящните надписи на двете императрици съименници на светите 

мъченици Теодори и множеството графити. Единственият графит със звяр и 

удължен Y за небесна благодат в галерията свидетелства, че изображетнието се 

възприема като поменален текст в дописмен езиков контекст. Най-вероятно 

кучето-вълк символизира покръстването на Дуловския княз във великата 

църква, т.е. преминаването на Курт бат от езичеството към християнството под 

името Кубрат с отричане на сатаната (вълка). 

 
1 

266



 
2 

 
3 

267



 
4 

 
5 

268



 
6 

 
7 

269



 
8 

 

ЛОЖА № 48 

Преградната плоча е декорирана с особен вид хералдична палмета, 

вписана в ромб между два заличени голготски кръста (1). Тясната страна на 

парапета е маркирана от работилницата (2): 

ΕΥΤΡ 

В горния край на плочата над ромба е поместен патриаршески монограм 

и годината, известна от ложата на Теодора (3): 

 ΠΑ(τρι)Α(ρ)ΧΟΥ    Σ Τ Φ Σ 

На патриарха 6506 (= 997/98) 

Ложата на патриарха се намира срещу тези на императриците, но в 

участъка над олтара. Най-вероятно той е заемал това място по време на Светия 

Синод на Великата църква. През ХІ-ХІVвек тази част на галерията е 

декорирана с мозайки. 

270



 
1 

 
2 

271



 
3 

 

 

 

ЛОЖА № 49 

Преградната плоча е декорирана с вписан кръст в ромб (1) и е 

маркирана с две букви (2): 

ΖΝ 
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ЛОЖА №50 

Преградната плоча е декорирана с вписан кръст в ромб между два 

заличени голготски кръста (1). В долната част на плочата под ромба е поместен 

подветителски надпис (2): 

+  ΕΛ 

Бог 
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ЛОЖА № 51 

Преградната плоча е декорирана с вписана палма в ромб между два 

заличени голготски кръста (1). Нейният вероятно строителен маркер също е 

заличен (2). Върху парапета не се откриват графити. 
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ЛОЖА № 52 

Преградната плоча на крайната югоизточна ложа над олтарното 

пространство е декорирана подобно на ложа №1 с вписан разцъфнал 

литургически кръст (гръцки тип) от четири издължени стилизирани листа на 

палма в два ромба от клони, външният с две пъпки във вертикалните и две 

трилистни палмови листа в хоризонталните краища (1). Тя е поставена 

обърната вертикално, видно от маркера на работилницата (2): 

ΚΟΣ  

 

 

 

 
1 

277



 
2 

 

С тази ложа завършва южното крило на подкуполната галерия. 
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GRAFFITI FROM THE GALLERY OF THE GREAT CHURCH 
"ST. SOFIA" IN CONSTANTINOPLE 

 
 

Zarko Zhdrakov 
 

 
(Abstract) 

 
 

 
The graffiti were published for the first time26 in a systematic way in lodges in 

connection with the symbolism of the church space, shedding light about their 
function in the gallery beneath the cupola. The recording in the celestial (under the 
dome) place had a symbolic character which persisted throughout the centuries, 
regardless of the conversion of the church into a mosque. Among the many 
commemorative Greek inscriptions there are many runic and Cyrillic ones, too, 
indicating that it was a practice for strangers to immortalize their praying presence in 
the sacred space of the gallery. One of these foreigners had left his dedication in 
Scandinavian runes in the ninth century on the railing of one of the lodges - today the 
place is covered with a transparent plexiglass, and the inscription is presented on a 
poster. There are many other graffiti that deserve respect in the same manner. The 
purpose of the electronic publication is to initiate a debate on their significance. 

Science has not yet clarified to the full the function of the gallery of the Great 
Church. Most probably, it functioned as the women's department, similar to the 
portico of the Colosseum – a high balcony with wooden seats (maenianum summum 
in ligneis). Among other functions, the gallery on the second floor had liturgical, 
funerary and Synodal ones, and the confirmation about that lies in the south wing: 
marble door (porta clausa) along the bricked southwestern lodge, the tomb of Enrico 
Dandolo and the representative mosaics of the emperors and their wives. It was 
during the Divine service that the northern gallery was occupied by the Empress and 
her entourage because it was by tradition that women stood in the northen part of the 
temple, whereas, men were in the southern one - cf. the designated with a magnificent 
mosaic floor (opus sectile) place for Emperor Justinian the Great and the opposite in 
the gallery exquisite one-line inscription of his wife Theodora cut-out in a discreet 
manner under the top of the railing. The epigraphic data in the women's ward points 
to the fact that the Holy Communion was given there, too. During the service, the 
southern gallery was probably occupied by foreign guests, where the deeply scratched 
commemorative runic and Cyrillic inscriptions prove that. Most likely there were 
church councils convened by the Emperor (cf. special terrazzo in the western gallery), 
as well as, the regular Synod of the Great Church under the chairmanship of the 

                                                 
26 Documentation and study of epigraphic material was carried out under a project funded by NBU in 
2005. 

279



patriarch, whose place was indicated by an inscription in the eastern part of the 
gallery. 

In general, the epigraphic material can be singled-out into three groups: 
1. Labels of manufacturers. Identifying manufacturing centers along the coast 

of Marmara and Aegean Sea; 
2. Inscriptions of triumphal character; 
3. Private inscriptions. 
The numbering of the lodges begins from the north-east and ends at the south-

east corner of the gallery cupola above the altar space. Several lodges have been 
omitted at this stage. 
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Българи и власи в малцинствената политика на България и 

Румъния  

 

Димитър Гюдуров  

 

 

След края на Първата световна война България поема международни 

задължения за защита правата на малцинствата, които залягат в членовете 

на Ньойския договор за мир и са поставени под гаранцията на Лигата на 

нациите. При изработването на международната система за малцинствата 

България и Румъния имат напълно противоположни позиции, 

конфронтиращи се една с друга. Това се дължи на техните проблеми и 

геополитически интереси в тази насока. Изцяло външни в българския 

случай, визираните проблеми и интереси са доминиращо вътрешни в 

румънския. Ключовите аргументи в румънската негативна реакция към 

договорите за малцинствата са обвързани с позицията, че в качеството си на 

независима и суверенна държава Румъния не може да приеме намесата на 

външни фактори в решаването на нейни вътрешни национални проблеми. 

Наред с това румънската делегация твърдо отказва да подпише специален 

ангажимент за защита на българското малцинство с мотива, че за разлика от 

Гърция и СХСК не получава след края на Голямата война нови територии от 

България.1 Едва след ултиматум на Върховния съвет на Парижката мирна 

конференция за мир на 9 декември 1919 г. Румъния подписва специален 

договор за защита на малцинствата. За разлика от острата реакция на 

Букурещ срещу наложения й от Великите сили договор за защита на 

малцинствата през същата година, българските управляващи приемат този 

ангажимент без възражения, защото от вътрешно политическа гледна точка 

те не влизат в противоречие с конституцията и вътрешното законодателство 

на страната, а от външнополитическа управляващите в София очакват 

предвидените малцинствени права да се приложат спрямо значителната 

                                                                 
1 

Нягулов, Б. Малцинствените проблеми в Южна Добруджа пред Обществото на народите. – 
В: История на Добруджа. Т. 4, 1878-1944. Велико Търново, 2007. 510-512.  
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българска общност в пределите на румънската държава – Южна Добруджа. 

В унисон с развитието и целите на българския национален въпрос, а именно 

запазване на българското етническо присъствие в откъснатите от България 

земи според договора от Ньой сюр Сен. Присъствие, осигуряващо правото 

на претенции за ревизия на териториалните граници при настъпването на 

по-благоприятни международни геополитически условия. Позицията на 

София се противопоставя остро на румънските стратегически цели за 

защита на следвоенното териториално статукво. Реакцията на Букурещ 

срещу „специалния договор” се дължи на политическите амбиции на 

управляващия елит да изгради единна и стабилна национална държава, цел 

оказваща се трудно осъществима поради наличието на компактни маси 

малцинствено население. След края на Първата световна война в новите 

граници на Румъния се увеличава общата численост на националните 

малцинствени общности, която надхвърля 20% от цялото население на 

страната. Междувоенният период е времето през което числеността на 

българската общност на румънска територия е най-голяма. Българското 

население е най-компактно в Добруджа - 185 279 души, като в южните 

райони на областта те са мнозинство и представляват гранично на 

държавата майка население. Друга по-плътна и многобройна българска 

група се намира в Южна Бесарабия, а по малобройни и разпръснати 

общности от българи има в областите Банат, Мунтения, Молдова, Олтения и 

др. региони, от всичките тях първостепенно място в българо-румънския 

малцинствен въпрос заемат добруджанските българи. Малцинствените и 

иредентиските им искания пораждат несигурност за румънската 

териториална цялост и опити за национално интегриране на инородните 

общности и предоставят възможност за България да запази 

ревизионистичните си претенции към Южна Добруджа.2 Националното 

самосъзнание е най-добре изградено сред българите, населяващи областта, 

защото от 1879 до 1913 г. те са част от българската национална държава и 

нация. Това се оказва и ключовата пречка за стратегическите интереси на 

Румъния за разлика от населението в Северна Добруджа, което е подложено 

                                                                 
2 

Пак там, 288. 
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на асимилационен натиск още след края на Руско-турската война от 1877-

1878 г. и където процесите на претопяване са значително по-напреднали. 

Една от основните причини за успеха на денационализаторската политика 

на Букурещ спрямо българите е еднаквата религиозна принадлежност на 

българското малцинство с официалната държавна религия в Румъния, 

православното християнство, което улеснява асимилационните процеси.  

Румънската малцинствена политика се основава на принципите на 

интегриращия национализъм, който в своето прилагане трябва да осигури 

доминиращото положение на румънците в географските райони на 

държавата. Характерна особеност на този подход е, че управляващите в 

Букурещ използват диференциран подход към отделните малцинства. 

Основната причина за това е тежестта на общностите във външно и 

вътрешнополитически план, числеността на румънския етнически елемент в 

обитаваните от малцинствата райони, политиката на заинтересованите 

страни, т.е. „държавите майки”, международните проявления по 

малцинствения въпрос в рамките на ОН. Българското малцинство 

представлява проблем за Румъния поради неговата компактност и липсата 

на румънско население в Южна Добруджа. Несигурността във владеенето на 

областта се поражда от българския иредентизъм3, легалните малцинствени 

искания, подкрепяни от България и нейните териториални претенции на 

етнонационална основа към Южна Добруджа.4 Едновременно с 

подписването на Ньойския договор влиза в сила и конвенцията за 

доброволна размяна на население между България и Гърция, тя е наложена 

от Великобритания и Франция като средство за окончателното решаване на 

българския малцинствен въпрос на Балканите и е отворена за 

                                                                 
3 Български иредентизъм е термин с който се обозначават нелегалните прояви и легални 

национално малцинствени искания на българите, подкрепяни от България, както и нейните 

териториални претенции на етническа основа към Южна Добруджа, Вардарска и Егейска 

Македония, Западните покрайнини и Западна Тракия. Иредентизъм се проявява от всички 

български общности от географските области влизащи по силата на Ньойския договор в 

границите на останалите балкански държави. Това се потвърждава от наличието на 

нелегални структури или националноосвободителните организации на българите – 
Вътрешна македонска революционна организация /ВМРО/, Вътрешната добруджанска 

революционна организация /ВДРО/, Вътрешно западнопокраинска революционна 

организация /ВЗРО/ „Въртоп” и Вътрешно тракийска революционна организация /ВТРО/.  
4 

Нягулов, Б. Политиката на Румъния в Добруджа (1919-1940)... 299.  
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присъединяване към всички останали балкански държави с изключение на 

СХСК. Силите-победителки във войната, предоставят правото на Румъния 

да се присъедини към конвенцията според чл. 16 в срок от една година, 

управляващите в Букурещ не се възползват от тази опция по различни 

причини,5 от една страна, ако се пристъпи към размяна на население с 

България на реципрочен принцип и при липсата на осезаемо румънско 

етническо присъствие в Южна Добруджа, това автоматично би означавало 

обезлюдяване на областта и сериозни икономически загуби. От друга, 

размяната на население противоречи на дългосрочните геополитически 

интереси на Румъния, които имат за цел да съхранят етническото 

присъствие на гранично разположената и компактна румъноезична общност 

в региона на река Тимок и Видинско (Сърбия и България) с оглед на 

бъдещото им териториално присъединяване при по-благоприятни 

външнополитически условия.6 България също не повдига въпроса за чл. 16 

от конвенцията и предвидливо избягва неговото споменаване в 

двустранните преговори с Румъния по малцинствения въпрос.  

Власите в България се превръщат в малцинствен проблем едва през 

междувоенния период.7 След 1920 г. според българската официална 

статистика те населяват 58 общини, от които в 35 доминират почти изцяло8. 

Проблемът в българо-румънските отношения за образователните 

институции на власите в България се обвързва с този за българските 

училища в Румъния. Политиката на българската държава спрямо общността 

е в пряка зависимост от конфликтните двустранни отношения, в първите 

следвоенни години въпросите за румънските образователни институции се 

повдигат спорадично от румънските дипломатически представители и са 

проекция на отправените български искания в полза на българите в Южна 

Добруджа. За времето от 1920 до 1923 г. управляващите правителства на 

БЗНС обещават откриването на румънски училища, но до конкретни 

действия не се достига. Въпреки задълженията, предвидени в чл. 53-55 от 

                                                                 
5 ЦДА, ф. 327 К, оп. 1, а.е. 572, л. 30  
6 Нягулов, Б. Проблемът за власите между двете световни войни (Политически фактори и 

аспекти). – В: Българска етнология, 1995. Извънреден брой. Власите в България. 64-65.  
7 Пак там, 52  
8 

ЦДА, ф.177 К, оп. 7, а.е. 7, л. 8  
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договора, подписан в Ньой, българските отговорни фактори на принципа на 

взаимност отказват категорично всяка молба от страна на 

влашкото(/румънското) малцинство за създаване на частни малцинствени 

училища за неговите образователни нужди.9 Новите искания по въпроса от 

страна на общността отправени до МНП през 1925 и 1927 г. остават без 

отговор и от кабинетите на А. Цанков и А. Ляпчев, вследствие на румънския 

административен натиск упражняван върху българите в Южна Добруджа. 

Това се потвърждава от официалната среща на правителствено ниво през 

1927 г., когато Атанас Буров в качеството си на министър на външните 

работи споделя пред румънския пълномощен министър в София българската 

позиция по училищния въпрос. Уверявайки го, че България въз основа на 

взаимност е готова да разреши създаването на частни румънски училища, 

ако общността разполага с нужните финансови ресурси да ги издържа. 

Относно предложението румънската дипломация преценява, че за Букурещ 

този развой към момента не е изгоден от вътрешнополитическа гледна 

точка, защото управляващите в София, позовавайки се на принципа на 

реципрочност, ще поискат да се открият частни български училища в много 

от селищата в Добруджа и Бесарабия.10 Румънският отказ е основната 

причина българските правителства да игнорират молбите на влашкото 

население относно създаването на малцинствени образователни институции 

и въвеждането на обучение на румънски език, чрез изпратените молби до 

българските управляващи, власите в страната са единствената малцинствена 

общност, която през 20-те години изразява желание за въвеждане и 

провеждане на обучение на малцинствен език (румънски) в рамките на 

българските народни училища, придържайки се към договорите или според 

поетите ангажименти на България за защита правата на малцинствата, 

залегнали в Ньойския договор.11 След края на Първата световна война в 

                                                                 
9 Njagulov, B. The Vlachs in Bulgaria and the Bulgarian-Romanian Relations between the two 
World Wars – In: Transborder Identities. The Romanian Speaking Population in Bulgaria, Ed. 
Stelu Şerban, Bucharest: Paideia, 2007, 136  
10 Преговорите се проточват до есента на 1938 г., след което българската външна политика 

се ориентира към териториалното възвръщане на Южна Добруджа. – Кузманова, А. От 

Ньой до Крайова. Въпросът за Южна Добруджа в международните отношения 1919-1940 г. 

С., 1989. 154-169. 
11 

ЦДА, ф.177 К, оп. 7, а.е. 7, л. 10  
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рамките на българската държава съществуват румънско училище, 

включващо няколкостепенно обучение - забавачка, начално, прогимназия и 

гимназия с румънска църква в София. Функционира и румънско начално 

училище и румънски параклис в Благоевград (Горна Джумая). Макар по 

своята роля тези училища да са близки до малцинствени образователни 

институции, по нормативните им документи и ЗНП те по скоро имат статут 

на чужди училища. Те се помещават в сгради, собственост на румънската 

държава, издържат се съответно от румънското правителство, което 

назначава и уволнява служителите към тях.12 След откриването през 1924 г. 

на румънска прогимназия в столицата целият образователен румънски 

инструментариум е настанен в новопостроена сграда и започва да се нарича 

Румънски институт в София. В края на 1923 г. е осветена и румънската 

църква в града, благоевградското училище също се помещава в нова сграда, 

в която е открит и румънски параклис, заменил издигнатата през 1906 г. 

църква, изгоряла по време на Балканските войни.13 Статистическото 

преброяване на населението през 1926 г. посочва съществуването на 2 

първоначални румънски училища с 8 учители и 148 ученици, и една 

румънска трикласна гимназия, обслужващи 69 080 румънци по народност в 

страната.  

При повторното придобиване на Добруджа от Румъния броят на 

българските училища в областта намалява драстично вследствие на 

румънската образователна политика. Променя се и статутът им от държавни 

те се трансформират в частни. От съществуващите до 1913 г. 270 български 

училища в Южна Добруджа и 122 начални и 2 прогимназии в северния дял 

на областта. За разглеждания период се запазват като частни начално 

училище, две гимназии с прогимназии в Силистра и Добрич, начално 

училище и прогимназия в Балчик, Каварна и Констанца. Тяхната съдба 

остава несигурна до средата на 20-те години и поради това обучаващите се в 

                                                                 
12 Мирков, А. Училища на малцинствата в България и на българските малцинства в 

съседните държави (1919-1939). История, кн. 3, 2006. 31; Сачкова, Е. Общообразователните 

училища на малцинствата в България ( 1919-1944 ). – В: Годишник на Софийския 

университет. Факултет по педагогика. Т. 88, 1995. 199.  
13 Нягулов, Б. Власите и гърците. – В: История на България, Т. 9. История на България 1918-
1944 г. С., 2012. 575-577.  
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тях българчета непрекъснато намаляват. Освен по-горе изброените 

образователни средища в Румъния съществуват български училища в 

Букурещ, Галац и Браила.14 Другата причина за все по-малкото на брой 

ученици в българските училища е лошата материална база, липсата на 

квалифициран учителски персонал и непрекъснатите затруднения, които 

създават румънските административни власти при легализиране на 

дипломите. Училищата често са затваряни и подлагани на постепенна 

румънизация. След Закона за частното образование в Румъния от 22 

декември 1925 г. независимо от ограниченията и трудно изпълнимите 

изисквания, залегнали в него, на българските училищни институции е 

регламентирана правната им основа за тяхното съществуване, те се намират 

под своеобразно двойно управление, тази специфична особеност се дължи 

на методиката им на управление и финансиране. Официално те се 

контролират от румънските административни органи и издържат от 

училищните настоятелства, но практически всичките български училища 

зависят от финансовите постъпления, отпускани от българската държава, 

която организира и методиката на обучение. Ръководството и тяхната 

издръжка се осъществява от Дирекция на вероизповеданията към МВРИ с 

посредничеството на царската легация в Букурещ.15 На 15 октомври 

министерството прикрепя към легацията отделение, което да контролира и 

управлява дейността на всички български училища и църкви в Румъния.  

Неуредиците по малцинствения въпрос в българо-румънските отношения и 

липсата на двустранно споразумение, регулиращо положението на 

българите в Румъния и съответно власите в България, налагат на 

                                                                 
14 

През между военния период българското образователно дело в Румъния се разделя на три 

етапа. Виж по-подробно Нягулов, Б. Малцинственото движение на добруджанските българи 

в Румъния. – В: История на Добруджа, т. 4, 1878-1944, Велико Търново: Фабер, 2007,417-
465; Пенаков, И. Образователното дело в Румъния и малцинствата. III. Българските 

училища в Румъния. – В: Просвета, IV, 1938, № 1, 10-28; Бешков. Л. Българските гимназии 

през периода на втората румънска окупация 1919-1940. - В: Един век класно училище в 

Добрич. С., 1972, 84-175; Люлюшев, М. Просветното законодателство на Румъния в Южна 

Добруджа от края на Първата световна война до края на Втората световна война. – В: 

Трудове на ВТУ “Кирил и Методий”, т. XII, кн. 3, 1974-1975, 226-266; Нягулов, Б. Висшият 
съвет на българите в Румъния. Векове, 1990, № 4, 30-33; Хинева, М. Българската просвета в 

Южна Добруджа. – В: 50 години от възвръщането на Южна Добруджа, Силистра, 1990, 230-
264. 
15 

Нягулов, Б. Висшият съвет на българите в Румъния. Векове, 1990, № 4. 31-33. 
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управляващите в София отпускането на средства за подпомагане на 

българските училища в Добруджа да се извършва тайно от румънските 

власти. Нелегалното финансиране е една от основните и водещи дейности 

на МВРИ, легацията в Букурещ и училищните настоятелства. Огромният 

мащаб на тези действия не остава скрит от румънските административни 

органи, но въпреки направените разкрития не се стига до сериозно 

дипломатическо напрежение между двете държави.  

Зависимостта на училищното дело в Добруджа от страна на 

българските правителства определя и статута на учителите в българските 

частни училища, те се назначават и уволняват от училищните директори, 

съгласувано с настоятелствата, кандидатите се обсъждат в българската 

легация и одобряват от МВРИ. Тази практика е в унисон с българския ЗНП 

от 1921 г., но в края на 20-те години започва да поражда и конфликти по 

въпроса за овладяване на изборните длъжности в българските 

образователни институции в Румъния. Изплащането и размерите на 

възнагражденията на българските учители се регламентира в ЗНП, според 

постановленията му българските учители, работещи в училища, находящи 

се извън граница, се изравняват по статут с колегите си в България. 

Допълнително чрез правителствено постановление от 1924 г. те се 

освобождават от всички удръжки с изключение на тези, постъпващи в 

пенсионния фонд. През разглеждания период лошата материална база и 

недостатъчният сграден фонд на българските училища в Добруджа налагат 

на българската общност чрез училищните настоятелства да изисква 

отпускането на допълнителни средства. Управляващите в София откликват 

на отправените молби и правителството на А. Ляпчев през 1926 г. започва да 

гарантира раздаването на допълнителни субсидии, които впоследствие са 

използвани за закупуване или наемане на сгради и помещения за 

образователните нужди на българите в Румъния. Наличните и малко на брой 

български училища се оказват недостатъчни да обхванат всички българчета 

в училищна възраст. Основната причина за това са закритите и 

румънизирани още след Букурещкия договор от 1913 г. български 

образователни институции в селата, а след повторното заемане на областта 
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румънската администрация прогонва и последните български учители. 

Новите реалности принуждават на 1 септември 1922 г. правителството на А. 

Стамболийски да ги освободи от заеманите длъжности и на практика до 

края на 20-те години български училища функционират единствено в две 

села на румънска територия. Това е причината основните малцинствени 

искания на населението, подкрепени от българската дипломация, да се 

обвържат с въвеждането на обучение по български език в румънските 

училища. Тези действия са подкрепени с международно правно становище, 

основаващо се на ангажимента на Румъния по договора за малцинствата от 

1919 г., и приемането на румънския Закон за началното образование, които 

задължават румънската държава да въведе обучение в държавните училища 

на малцинствените езици. Въпреки това в унисон с румънските 

геополитически интереси, обвързани с Южна Добруджа, нито в края на 

разглеждания период, нито през 30-те години се достига до откриване на 

български частни училища в селата или въвеждане на обучение на 

български език в румънските просветни институции. Друг ключов момент 

от малцинствения проблем в българо-румънските отношения е църковният 

въпрос. След края на войната всички български църкви в Южна Добруджа 

са румънизирани, единствената българска църковна институция през 

междувоенния период е църквата в Констанца. Броят на българските 

свещеници е сведен до минимум и тяхната издръжка се финансира от 

България. Църковните проблеми на българите в Кадрилатера16 са неразделна 

част от малцинствения въпрос, но остават встрани  от полезрението и на 

българската държава, и на местните български дейци. Това се потвърждава 

от общовалидната максима за всички християнски балкански държави, от 

които не прави изключение и България, една държава една православна 

църква. Румънската конституция от 27 март 1923 г. подчертава в първия си 

член, че румънското кралство е единна и неделима държава, с член 5 се 

                                                                 
16 

Четириъгълник-румънското название на Южна Добруджа покриващо нейната територия с 

геометричната фигура. Географското наименование Добруджа продължава да се използва 

преимуществено предимно за северната част на областта, докато южната час се нарича още 

и „Нова Добруджа”. Термина Кадрилатер се среща и в официалната институционална 

документация на България, най-често се употребява от царската легация в Букурещ, МВРЗ 

и МВРИ. Виж Нягулов, Б. Цит. съч.  
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постановява, че всички румънски граждани без разлика на раса, език или 

религия се ползват със свобода на съвестта, образованието и печата. Според 

чл. 7 различието във вярата или вероизповеданието, расата или езика не 

представляват пречка за наличието и упражняването на граждански и 

политически права.17 Всички румънски граждани без разлика са равни пред 

закона и с еднакви права и задължения (чл. 8), с член 28 се регламентира 

правото на събрания и сдружения за всички граждани на Румъния, а чл. 119 

налага обща задължителна военна повинност. В новата румънска 

конституция няма в наличност клаузи, които да гарантират специални права 

за малцинствата, тоест не е предвидено да се създаде закон който да урежда 

положението им.18 Това решение се опира на основната политическа теза на 

управляващите в Букурещ, че Румъния през разглеждания период се намира 

в естествените си етнотериториални граници.  

Една от основните легални прояви на българското малцинствено 

движение в Добруджа е включването на добруджанските българи в 

румънския парламент и опитът за създаване на българска малцинствена 

партия през 1926 г. След края на Първата световна война в Румъния 

започват процеси за партийното обособяване на малцинствените общности. 

Политически партии създават представители на унгарското, немското, 

еврейското и украинското малцинство.19 Наблюдава се и още един процес за 

присъединяване на някои малцинства или на част от тях, чрез свои 

представители към румънските политически партии. За това привличането 

на отделни личности от инородните общности в партиите на румънското 

мнозинство се явява начин за тяхното приобщаване в политическия живот 

на страната и по-лесното усвояване на населените с тях територии. Сред 

българското малцинство се поддържа становището, че от гледна точка на 

общността и в съгласие с държавните интереси е за предпочитане те да 

използват кадрите и структурите на румънските формации, за да устояват 

своите интереси. Подбудени от национални или личностни мотиви, 

                                                                 
17 

ЦДА, ф. 327 К, оп. 1, а.е. 506, л. 103  
18 Църковен вестник, бр. 27 от 5 юли 1930  
19 Нягулов, Б. Добруджанските българи в румънския парламент 1919-1940. – В: Studia 
Balcanica № 24. Изследвания в чест на професор Веселин Трайков. С., 2003, 250-254  
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представителите на българите в Добруджа навлизат в румънските партии.20 

При провеждането на парламентарни избори за периода от 1919 до 1928 г. 

от листите на румънските политически партии в парламента на Румъния са 

избрани девет българи за народни представители. Техните политически 

действия по време на мандата им, най-общо казано, обхващат акценти върху 

общите проблеми на българското малцинство в Кадрилатера. Усложнения, 

породени от злоупотребите на официалните румънски власти по време на 

избори, тежкото положение на населението и неправомерните действия на 

армия и жандармерия.21 Поради това, че българските депутати са част от 

румънските партии, техните действия се определят и от съответната 

политическа формация, но в целите и програмите на румънските партии по 

отношение на Добруджа не се наблюдават фундаментални разлики, защото 

те са обвързани с политиката за румънизация на областта. Следователно и 

постъпките на българските депутати не водят до положителни промени в 

статута на българското население.22  

В края на 1925 г. при посещение на българския министър 

председател Ал. Цанков в Букурещ представители на българите от областта 

му връчват мемоар, в който е включена програма за създаване на българска 

политическа организация, която по еволюционен път впоследствие да 

прекъсне връзките си с румънските партии, но опитът за създаване на 

българска малцинствена партия в Добруджа по време на изборите през 

следващата година завършва с неуспех. Основната причина за това е 

партийно политическото разделение сред общността, от което се възползват 

властимащите румънски формации, чиято цел си остава трайното 

икономическо и етническо интегриране на Южна Добруджа.23  

Действията на България и Румъния в международен план относно 

защита правата на българското и влашкото (румънското) малцинство 

коренно се различават. Българските правителства застъпват идеята, че 

                                                                 
20 Нягулов, Б. Опит за създаване на българска малцинствена партия в Добруджа през 1926 г. 

– В: Добруджа. кн. 9. С., 1992, 231-236  
21 МВР архив, а.е. об. 4091, л. 4, 35, 38-39  
22 Нягулов, Б. Опит за създаване на българска малцинствена партия.........., 235-236; Същият. 
Добруджанските българи в румънския парламент 1919-1940...... С., 2003, 250-254.  
23 Пак там  
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гарантирането на правата на българите в съседните балкански държави в 

това число и в Румъния ще укрепи мира в България и на Балканите, ще 

намали икономическите и финансовите проблеми, породени от бежанците в 

страната, и ще поддържа жизнен българския национален въпрос. Основното 

българско искане е насочено към осигуряването на същите права за 

добруджанци, от които се ползва румънското население в България.24 Точно 

на противоположната позиция е румънската политика, това се потвърждава 

от правителствените оценки на Букурещ според които още от 1923 г. 

малцинствените разпоредби в договора от 1919 г. са определени като вредни 

за румънския суверенитет и несъвместими с условията за спазване на мира.  

Основните действия и средства на Букурещ, спрямо власите в 

България са обвързани с дипломатически постъпки пред български 

политически представители и засягат разпространението на румънска 

литература, вестници и финансирането на поддръжници във Видинско и 

региона на Тимок, отпускането на стипендии за ученици и студенти в 

Румъния и инспирирането на петиционна дейност относно малцинствените 

права на власите в Царството.25 В същото време властимащите в Румъния не 

считат за нужно да се приемат точни правила за приложението на 

малцинствените клаузи от договора. Поради това през разглеждания период 

българската дипломация относно защитата правата на българското 

малцинство, залага сериозни очаквания към ОН. Още през 1922 г. се 

настоява специално пред генералния секретар на организацията да се 

включи в дневния ред тема за спазването на правата на българите в 

Добруджа. Българското желание остава без последствия и не предизвиква 

нужното внимание.26 Петиционната практика относно статута на 

малцинствата засяга различно двете държави, през междувоенния период 

само две са одобрените за приемливи малцинствени петиции, отнасящи се 

до общностите в България. Едната от тях е по повод на румънското 

малцинство в страната, изпратените документи относно състоянието на 

                                                                 
24 МВР архив, а.е. об. 4091, л. 1  
25 Njagulov, B. The Vlachs in Bulgaria..., 141  
26 

Хрисимова, О. Пътят на една идея. За правата, правилата и малцинствата в Европейския 

югоизток между двете световни войни. Варна, 2003, 233  
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българската общност в Румъния са 8, от тях 6 петиции визират положението 

им в Добруджа, но нито една от тях не е включена в дневния ред на 

Обществото на народите, нито пък някоя от държавите - членуващи в 

Съвета, повдига за разискване поставените в петициите въпроси.27 

Основната петиционна дейност относно добруджанските българи в Румъния 

се поддържа от неправителствени лица и организации в България, водеща 

роля има Българското дружество за мир и ОН (БДМОН). Посещението през 

май 1924 г. на Е. Колбан в София предоставя възможност на БДМОН да 

осъществи преки контакти с един от висшите представители на ОН, 

същевременно е изпратено в централата на организацията и подробно 

изложение, придружено с мемоар от добруджанската емиграция, в който се 

описват действията на румънската администрация, ограничаващи 

гражданските и политическите права на българите в Южна Добруджа. 

Общият документ е изпратен в Министерството на външните работи на 

Румъния, откъдето отхвърлят обвиненията по отношение на статута на 

религиозните и образователните институции на българите.  

В отговор, от румънска страна се отправя критика относно 

закриването на румънските училища в България. Това налага на българския 

представител в Женева да се ангажира лично да информира водещите 

фактори в ОН за състоянието на румънската общност в границите на 

българската държава, но при условие че Румъния отговори официално и на 

останалите въпроси, засягащи българското малцинство. На следващата 

година БДМОН изпраща до ОН и Международния съюз на дружествата за 

ОН мемоар, който включва информация за румънизирането на църковните и 

просветните институции на българите в Добруджа и Закона за проверка на 

собствеността в „Нова Добруджа” от 1924 г. Българското възражение е 

насочено срещу нарушаването от румънска страна на договора за 

малцинствата, но то е отхвърлено от служителите на Малцинствената 

секция към организацията с мотива, че законът от 1924 г. в Румъния 

обхваща всички жители на Добруджа без разлика от етническия им 

                                                                 
27 Нягулов, Б. Българските малцинствени проблеми пред Обществото на Народите. – В: 
История на България, Т. 9. История на България 1918-1944 г. С., 2012. 600-606.  
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произход. Според установената процедура представителите на малцинствата 

могат да подават петиции до ОН за нарушаване на правата, предвидени в 

договорите. Тези петиции имат единствено информационен характер и не 

могат да послужат за сезиране на Съвета на ОН, поради това нито една от 

петициите, изпратени по повод положението на българите в Румъния от 

страна на БДМОН и бежанския съюз „Добруджа”, не води до положителни 

резултати.28 По-благоприятна възможност за поставяне на българския 

малцинствен въпрос в международен план се открива след създаването на 

Международния форум на малцинствата. Първата конференция на форума 

се провежда от 14 до 16 ноември 1925 г. в Женева, в нея не се допускат 

представители на национални групи вън от миноритарните граници на 

държавата. Явилите се македонски делегати като български поданици не са 

допуснати да вземат участие. В първите три конгреса не присъстват 

пратеници на българските малцинствени общности извън границите на 

българската държава.  

Основният въпрос, който е разгледан в Женева, е как да се създаде 

чрез една културна, религиозна и образователна автономия на малцинствата 

едно лоялно сътрудничество между тях и държавата приемник, в която се 

намират. Основната насока е подобряване положението на миноритарните 

общности и преуспяването на общата държава.29 Съгласно програмата на 

конгреса единствените делегати от българските малцинствени общности 

извън границите на България, които могат да участват, са тези на 

добруджанските българи, защото те имат официално признат статут на 

малцинство в Румъния за разлика от българите в Гърция и СХСК. За първи 

път това става на ІV конгрес през 1928 г., в чиито заседания участват 

делегати от Южна Добруджа. Поканата към представителите на българското 

малцинство е отправена от генералния секретар на конгреса Евалд Еменде. 

Двамата български делегати обръщат внимание на специалното румънско 

законодателство за „Нова” Добруджа, регламентиращо проверка за правото 

на собственост и задължителното отнемане в полза на румънската държава 

                                                                 
28 Нягулов, Б. Добруджанските българи и конгреса на европейските национални 

малцинства. – В: Сб. Добруджа, кн. 7, 1990, 88-90.  
29 ЦДА, ф. 176 К, оп. 5, а.е. 211, л. 135, 157  
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на 1/3 от мирийските земи в противоречие с румънската конституция. 

Благодарение на българските участници на форума е обърнато внимание 

върху законодателния акт от 1924 г., който отнема земи от местното 

население в Кадрилатера и ги прехвърля в специално създаден 

колонизационен фонд.30 Оценките за представянето и участието на 

българските представители на конгреса са противоположни. Българският 

периодичен печат в Добруджа и вестникът на емиграцията в България 

изтъкват българското участие и неговата искрена и лоялна позиция, 

декларирана пред международния форум на малцинствата. Докато 

представителите на добруджанските българи в румънските партии 

проявяват въздържаност по отношение на проявата в Женева, тъй като тя 

неглижира тяхната стратегия за сътрудничество с румънските управляващи  

среди. Въпреки това делегати на българското малцинство от Кадрилатера са 

изпращани и на последвалите международни конгреси на малцинствата, 

като тяхното участие се ограничава в изнасянето на информация пред 

външния свят на проблемите, засягащи българите в  Южна Добруджа. Тези 

периодични изяви допринасят за поддържането на малцинствения въпрос и 

предоставят пълна и достоверна информация за същината на румънската 

политика в областта.31 

Трайна и постоянна продължава да бъде асимилационната политика 

на Румъния в Добруджа32 въпреки дипломатическите опити на България да 

търси сближение от съображение да осигури румънско посредничество по 

Македонския въпрос. Реално до сътрудничество с Букурещ не се достига, 

защото в румънски интерес е българският външномалцинствен въпрос да се 

поддържа открит, без да се достига до прецедент за нарушаване на 

следвоенното статукво. Причината е, че при евентуален български 

външнополитически успех в Македония и Западна Тракия, впоследствие 

София ще насочи усилията си към Южна Добруджа. За париране на 

българските оплаквания по малцинствения въпрос от румънска страна се 

                                                                 
30 Нягулов, Б. Политиката на Румъния в Добруджа (1919-1940)... 288; Същият. 
Добруджанските българи и конгреса ... 90.  
31 

Пак там, 88-90.  
32 

МВР архив, а.е. об. 6684, л. 170-172.  
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отправят контраобвинения в четническа и антирумънска дейност от страна 

на български неотговорни фактори в областта.  

В общи линии през 20-те години се оформят рамките на румънската 

политика и интереси в преговорите с България по малцинствения въпрос. В 

Южна Добруджа започва да се прилага пропаганден, колонизаторски и 

аграрен инструментариум, който цели в съответствие с румънската теза за 

„възвръщане” на територия да рерумънизира областта.33 Тезата за 

„възвръщане” на изконна територия не е характерна единствено за 

пропагандата на Букурещ, Гърция също налага за Западна Тракия в 

официалната дипломатическа кореспонденция термина „новоосвободени” 

земи. Разликата е, че Атина пристъпва към освобождаване от българския 

елемент в областта и настаняване на негово място на гръцко население - 

бежанци от Мала Азия, докато Румъния не разполага с нужния ресурс за 

бързо етническо усвояване на територията. Една от причините за това е, че 

от всички държави на Балканите, Румъния е поставена в най-сложните 

вътрешни етнонационални условия, поради наличието на мащабни 

малцинствени общности на унгарци, германци, българи и евреи, които 

допълнително комплицират румънската политика по въпроса. Независимо 

от непрекъснатите опитите на управляващите в Букурещ да заобикалят 

международните задължения за защита правата на малцинствата, 

усложнената вътрешномалцинствена обстановка принуждава румънската 

държава да провежда, като цяло по-толерантна малцинствена политика 

спрямо българите в сравнение с тази на Гърция и Турция.34  

На 9 май 1922 г. българското правителство одобрява, нота подготвена 

от царската легация в Букурещ относно приемането на румънския 

законопроект за „Нова” Добруджа, който засяга една многобройна 

категория българи - бежанци и емигранти от областта. В документа са 

изложени българските възражения по предвидения законопроект, като те се 

основават на постановленията от мирните договори, които гарантират 

правото на Румъния да задържи и ликвидира българските имоти на нейна 

                                                                 
33 Njagulovq B. La question de la Dobroudja dans le contexte de la politique étrangère de la 
Bulgarie 1926-1931. – Bulgarian Historical Review, 1990, № 1, 12-16.  
34 

ЦДА, ф. 327 К, оп. 1, а.е. 506, л. 103  
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територия, но това трябва да се извърши при изплащането на тяхната реална 

пазарна стойност.35 Българската държава настоява спрямо бежанците 

емигрантите да не се прилага чл. 177 от Ньойския договор, но 

отрицателната реакция на румънското правителство по казуса не позволява 

на българите да запазят имотите си. Румънското становище ограничава 

средствата за отстояване на българската позиция и на управляващите в 

София остава единствено възможността да отнесат въпроса пред ОН. Наред 

с отправянето на нотата сред властимащите в България се възприема и 

идеята, че въпреки отстъпките, направени в полза на румънските поданици 

при прилагането на Закона за отчуждаване на сгради и липсата на отстъпки 

от румънска страна, тепърва предстои прилагането на ЗТПС, по отношение 

на който българската администрация няма да се придържа към подобен 

подход. Правителството на Ал. Стамболийски е склонно да изплаща 

пълната и реална стойност на отчуждените селски имоти, принадлежащи на 

румънски поданици, но румънската неотстъпчивост изисква незабавни 

мерки.  

В отговор на българската нота румънският Консултативен съвет към 

Министерството на външните работи официално заявява своята позиция по 

проблема с имотите. Румънското правителство е свободно, въз основа на чл. 

177, алинея б и 9 от приложението към същия член от Ньойския договор да 

разпростира секвестъра или военните изключителни мерки върху всички 

български имоти, права и интереси, намиращи се в Румъния в момента на 

ратифициране на договора на 4 септември 1920 г.36 Северната ни съседка 

внася яснота относно своята позиция, тя счита като подлежащи на 

ликвидиране всички български имоти до по-горе посочената дата. На 

българското правителство е известно, че постановленията на договора от 

Ньой са еднозначни и категорични и не оставят място за съмнение и разлика 

в тълкуването относно румънското право за секвестър на българските 

имоти. Тълкуване, обслужващо целите на румънската политика в Добруджа, 

огромна част от българската поземлена собственост да бъде поставена 

                                                                 
35 ЦДА, ф. 327 К, оп. 1, а.е. 572, л. 30-31  
36 Пак там, л. 68-69  
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безразборно под секвестър, поради това единственото средство за защита на 

българските интереси е да се действа в двустранен план за постигането на 

споразумение. Пред дипломацията на София се поставят два въпроса за 

разрешаване при пристъпването към преговори, първо, точно да се спазва и 

упражнява договорното право за задържане и ликвидиране на имотите, 

отговарящи на следните условия, при сключване на мирния договор да са 

принадлежали на български поданици и да са се намирали в румънска 

територия. Второ, имотите на българите в Южна Добруджа да не се 

подвеждат под общ знаменател с имотите на българи в Трансилвания, 

Бесарабия и Буковина.37 През лятото на 1922 г. се изяснява, че 

правителството в Букурещ е решило да пристъпи към ликвидация на 

намиращите се под секвестър имоти в румънска територия на бивши 

неприятелски поданици - унгарски, български и австрийски, от общата 

схема са изключени германските поданици поради започналите преговори 

за секвестъра между Германия и Румъния. Наличието на изключение 

подтиква българското правителство да отправи официално предложение за 

започването на предварителни преговори за вдигането на секвестъра, 

наложен върху българските имоти, срещу компенсации или по-точно казано 

чрез субституирането на българската държава на мястото на нейните 

поданици, чиито имоти подлежат на ликвидиране.38 Развитието на 

преговорите между България и Румъния за отмяна на секвестъра, наложен 

върху българските имоти в Добруджа, доказва непреодолимите 

имуществени и финансови проблеми, породени от Ньойския мирен договор. 

Както и останалите договори с победените държави, договорът с България 

запазва приетия по време на войната секвестър в полза единствено на 

държавите победителки.39  

Специфичната особеност, наложена върху имотите на българските 

поданици в Румъния, е, че приложението на секвестъра не служи 

единствено като залог за компенсация на имотите на румънци, находящи се 

                                                                 
37 Пак там, л. 70-80  
38 Пак там, а.е. 568, л. 33-36  
39 Кесяков, Б. Принос към дипломатическата история на  България. Т. ІІІ. С., 1926. 53-74; 
Пенаков, И. Секвестърът в Румъния върху  българските поданици. С., 1931. 3-17.  
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в българска територия, той е и ключовият инструмент за постепенното 

освобождаване от неблагонадеждния български елемент в Южна Добруджа. 

Ето защо забраната за ползване на недвижимата собственост е обвързана с 

отказа да се признае правото на румънско поданство на значителен брой 

българи и положението на секвестираните имоти се урежда, като се 

пренебрегват изцяло интересите на законните собственици. Поради това 

проблемът в българо-румънските преговори относно секвестъра е 

неразделна част от малцинствения въпрос между двете държави. За 

воденето на преговори се създава комисия, която заседава от 1922 г. до 1925 

г. първоначално в Букурещ, а от началото на 1925 г. в София. Комисията 

разглежда не само въпроса за секвестъра, но и останалите спорни финансови 

и имуществени проблеми между двете държави, затова от българска страна 

освен искането за вдигане на секвестъра се отправят и предложения за 

уреждане на поданството и осигуряване правото на българското население 

свободно да ликвидира поземлената си собственост.40 Българската 

дипломация се стреми да спре конфискацията на имоти срещу символично 

обезщетение въз основа на Закона за аграрната реформа в Румъния. Във 

връзка с това при разрешаването на въпроса за подлежащите на 

отчуждаване градски имоти на румънски поданици в България 

правителството в София отменя всички ограничителни постановления, 

засягащи този тип собственост.41 През лятото на 1925 г. двете делегации в 

комисията достигат до споразумение по спорните въпроси и изработват 

проектоспогодба, при разглеждането на нейния текст прави впечатление, че 

правителството в Букурещ успява да задоволи голяма част от своите 

претенции дори и тези, които не са обвързани с клаузите на Ньойския 

договор. Българското правителство чрез проектоспогодбата осъществява 

вдигането на секвестъра, но не успява да регламентира въпроса за 

поданството и недвижимата собственост на добруджанските българи. Преди 

подписването на спогодбата по румънска инициатива се повдига ново 

искане, което цели Румъния да получава едновременно и румънския 

                                                                 
40 Njagulovq B. La question de la Dobroudja dans le contexte de la politique étrangère de la 
Bulgarie 1926-1931. – Bulgarian Historical Review, 1990, № 1, 12-16.  
41 ЦДА, ф. 327 К, оп. 1, а.е. 568, л. 34  
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процент от репарациите и договорената за вдигането на секвестъра сума. 

Правителството на А. Цанков отказва категорично да приеме новото 

предложение на Букурещ и предлага спорният въпрос да се отнесе в унисон 

с договорите за мир пред Главната репарационна комисия в Париж. От своя 

страна румънската делегация отхвърля българския проект, което води до 

отлагане подписването на спогодбата, проблемите около нейното 

финализиране остават открити и след правителствената рокада в София през 

1926 г.  

Новият кабинет на А. Ляпчев продължава да отстоява становището за 

приспадане на сумата, дължима по отмяна на секвестъра от репарационните 

плащания на България, и в същото време се изисква спорът да бъде отнесен 

във френската столица. Румънската позиция също се запазва до началото на 

1928 г., когато Букурещ започва да подава индикации за приемане на 

българското становище, казусът да бъде разгледан от репарационната 

комисия.42 Новата позиция на румънската политика се дължи на промяната 

в международната гледна точка спрямо следвоенните дългове, въз основа на 

която международната комисия не може да одобри изплатената сума по 

секвестъра да се приспада от текущата репарационна сметка на България. 

Това налага на българската дипломация през 1928 г. да проявява 

въздържаност към преговорите с Румъния и въпросът за секвестъра намира 

своето разрешение през последвалите години, когато той е вдигнат само от 

имотите на българите в градска среда, докато поземлената собственост в 

селата или основната част от тях е иззета срещу нищожно обезщетение.  

Като се изключат различията в провеждането на малцинствената 

политика на двете държави, емиграцията на власи от България в Румъния 

през разглеждания период не е значителна. Преселниците се настаняват 

предимно в Южна Добруджа заради провежданата от Букурещ 

колонизаторска политика, стремяща се да промени етническия състав на 

населението в областта. Въпреки лишаването от правата, с които се ползват 

румънските поданици, административния натиск, оказван от местната и 

                                                                 
42 Njagulovq B. La question de la Dobroudja dans le contexte de la politique étrangère de la 
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централна румънска власт върху тях, българите от Добруджа не емигрират 

масово. Признатият им статут на малцинство способства емиграцията към 

България да не придобива катастрофален характер както тази от Гърция и 

Турция. За междувоенния период емиграцията на българи от Южна 

Добруджа към България достига приблизително 36 000 души и през 

следващото десетилетие те продължават да доминират етнически в 

областта.43  

 

*  * * 

 

Политиката на Румъния в Южна Добруджа през междувоенния 

период е копие на румънската политика към северната част на областта. В 

Кадрилатера се прилагат почти еднотипните аграрни и колонизаторски 

практики, които са въведени в Северна Добруджа в последвалите години 

след 1878 г. Основната линия в политиката на румънската държава е 

румънизацията на новите или новоосвободени земи в унисон с 

пропагандната теза за възвръщане на територия, която е част от 

етнотериториалните граници на румънската нация в миналото. Но 

етнодемографската структура на областта, доминирането на българите като 

национално малцинство и присъствието на засилен интерес от страна на 

България към Южна Добруджа, пораждат несигурност сред румънския 

политически елит за владеенето на областта през целия период между двете 

световни войни. Това се потвърждава и от липсата на мащабни 

капиталовложения в региона, поради това в дългосрочен план Румъния 

изработва и резервен вариант, който при невъзможност да се постигне 

трайно усвояване на Кадрилатера, територията да бъде използвана като 

буфер за париране на българските претенции към Северна Добруджа. 

Вариант, който е стратегически успешен в геополитически план, прилага се 

на практика през 30-те години на XX век и завършва с подписването на 

Крайовския договор от 7 септември 1940 г., придружен от спогодбата за 

размяна на население. Това потвърждава двойствеността, която се 
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наблюдава и в целите и приложението на румънската малцинствена 

политика към добруджанските българи за разглеждания период. От една 

страна, приобщаване към общественополитическия, икономическия живот 

на страната и признаване на легалните малцинствени прояви на общността, 

но от друга, опити за принуждаване към миграция и евентуална размяна на 

население с България.44 Поради това тази политика може да бъде 

характеризирана като метода на „тоягата и моркова” или „кадифената и 

стоманената ръкавица”, съчетаване на законодателната принуда и насилие 

от страна на отговорни и неотговорни фактори спрямо българите в 

Добруджа и частична търпимост към тяхната културна идентичност с 

постепенна интеграция. Благодарение на тази двойственост в политиката на 

румънските управляващи в Квадрилатера се запазва и българското 

етническо присъствие. Това предоставя възможност впоследствие на София 

да възобнови етнотериториалните си претенции към областта през 30-те 

години на XX век. Вследствие на малцинствената политика на останалите 

балкански държави спрямо българските общности на тяхна територия, 

България може да предяви ревизионистични искания единствено към 

Румъния за Южна Добруджа и СХСК, впоследствие Югославия за 

Западните покрайнини и Македония. За това способства и запазването на 

самосъзнанието на добруджанските българи изразено преди всичко чрез 

техния малцинствен национализъм, в условията на чужд национален режим 

българското национално чувство се подлага на изпитание поради влиянието 

на интеграционни или асимилационни процеси, а от друга страна - се 

стимулира от стремежа за противодействие с оглед на етническото и 

национално самосъхранение и за бъдещо обединение с “държавата майка”. 

За българите в Южна Добруджа, които са компактна и многочислена 

общност и имат формирано българско национално самосъзнание и 

продължителна обща историческа съдба с българите от ньойска България, 

общовалидна е втората тенденция. По-различна е ситуацията при българите 

в Северна Добруджа, които въпреки запазването на българските им 

етнически характеристики, остават по-силно обвързани с Румъния заради 

                                                                 
44 

Нягулов, Б. Политиката на Румъния в Добруджа (1919-1940). – В : История на ... 288.  

302



по-дълготрайния интеграционен процес или поради асимилационната 

политика, на която са били подложени. В отговор на румънските действия 

през разглеждания период отговорните и неотговорните фактори в България 

предприемат и провеждат някои непопулярни мерки, които на моменти 

ограничават малцинствените права на власите. До голяма степен те са 

продиктувани и от румънската пропаганда сред романоезичното население в 

страната, най-често те се свеждат до различни забрани и ограничени 

репресивни действия по линия на местната власт и неправителствени 

организации, на високо управленско ниво те се заключават във  взети 

решения за уволняване и преместване във вътрешността на държавата, на 

някои учители и административни служители от влашки произход, 

предоставени са имоти за заселване на български бежанци от съседните 

страни в районите край Дунав, населени от власи.45 Тази особеност на 

българската малцинствена политика не може да се характеризира като 

трайна и целенасочена, от една страна, тези прояви са насочени не само към 

власите, но и към гърците и турците в страната, от друга, това се 

потвърждава от действията на МВРЗ, което стриктно контролира действията 

на местните власти и неотговорните фактори, а впоследствие ги забранява 

като неприемливи за вътрешномалцинствената политика на София към 

всички общности в пределите на държавата.46 Относно власите това 

способства да се наложи често срещаната практика сред малцинствените 

групи на Балканите изповядващи православието - оставането по родните 

места в рамките на православната „държава приемник” да означава загубата 

на етническа идентичност. 

                                                                 
45 Нягулов, Б. Власите и гърците. – В: История на България, Т. 9. История на България 1918-
1944 г., С., 2012. 576-578.  
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Insurmountable Frontier: Mountain Warfare in the North 

Caucasus in 1942-1943 

 

Azamat Tatarov1 

 

 

Introduction 

 The Battle of the Caucasus along with the Battle of Stalingrad is one of the 

turning points of World War II and is therefore an issue of great scientific interest 

for researchers from different countries. One especially significant issue relates to 

the reasons for the quite unsuccessful Battle for Oil by the Axis countries 

 The comparison between the battle of the Caucasus, which lasted from 25 

July 1942 to 9 October 1943, with the Battle for Oil, is rather symbolic as this 

region has many other valuable products and raw materials doubly valuable in 

wartime. Yet local oilfields were considered by the Axis countries as a primarily 

important goal. 

 The mountain part of the North Caucasus can hardly be attributed to well 

examined territories where the destiny of the Caucasian oil was decided. A 

complex map of hostilities and clash points between the Axles troops and the Red 

Army, a harsh climate area, hindered the search operation. There was also the 

associated difficulty of historical reconstruction and other factors which leave a 

great space for new research. Moreover, materials and information on mountain 

warfare, accumulated over the years, contain scattered inaccuracies and often 

contradict each other. They therefore require careful systemization and analysis. 

 After the collapse of the USSR, Russian and European historians have 

received long-awaited access to previously inaccessible archives and research 

results. This expands the research capabilities and permits a fresh look at the 

problems of the Second World War. This study, based on authoritative works by 

Russian and European researchers, examines the key military events in the North 

                                                                 
1 Azamat Amurovich Tatarov – Kabardino-Balkarian State University Russian Federation, 
Kabardino-Balkaria, Nalchik, Chernyshevsky st. 173. 
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Caucasus Mountains in 1942-1942, the tactical issues of mountain warfare, and 

finally the causes of the German mountain troops’ failure in the Caucasus 

mountain passes. 

 

 Mountain warfare 

 After the war, many significant German generals in their memoirs agreed 

that it had been a mistake on Hitler’s behalf to plan simultaneous campaigns in the 

Caucasus and near Stalingrad. According to Guderian, Hitler "pursued economic 

and political goals that he wanted to achieve even before the military power of the 

enemy had been overcome" [1, p. 376]. This ultimately resulted in a real disaster 

for Hitler. 

 Nevertheless, the fate of the Caucasus was decided in more or less 

successful counteraction. Initially, success was entirely on the side of the 

Germans and their allies, and the implementation of a plan to conquer the 

Caucasus seemed to be a success. It is worthwhile to mention that the armoured 

and motorized divisions of the 1st Panzer Army of General Kleist managed to 

cover the distance of 700 km from Rostov-on-Don to the Terek in just 20 days. 

Consequently, the rate of advancement of the enemy was more than 25 km per 

day [2, p. 66] ! 

 The speed of movement of the mountain infantry was even more 

impressive. The Wehrmacht units, after taking part in the capture of Rostov-on-

Don on July 24, 1942, had in less than a month later, by August 21, already 

planted their flags on Elbrus. The reason for such rapid progress of the main 

German forces and its Allies was not only in their superiority in numbers and 

technology over the Red Army, but also in the desire to avoid encirclement of 

their last major forces.  

 

 Mountain troops in the Caucasus and the chronological framework of 

mountain warfare 

 Maikop and Grozny oil wells were located on the outskirts of the Caucasus 

Mountain Range, while USSR’s largest oil field near Baku providing 70% of 

black gold to the country [3, p. 9] was located behind the mountain chain. 
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Overcoming the highest European mountain chain and breaking through the ridge 

in the Caucasus were in Hilter’s plans since the beginning of the campaign. 

 At the German front position, the 49th Mountain Corps was committed 

under the Gen. Rudolf Konrad commander, who was entrusted to overcome the 

mountain passes to Georgia and capture the Black Sea coast. 

 In his memoirs, Soviet Transcaucasian Front commander Ivan Tyulenev 

recounts that initially the troops included the 1st and the 4th Mountain Divisions 

and the 97 and the 101 Infantry Divisions while Karel mentions the 1st and the 

4th Mountain Divisions, as well as the 2nd Romanian Mountain Division [4, p. 

351]. 

 Despite this data discrepancy, it is easy to see that both sources mention the 

1st and the 4th Mountain Divisions which participated in the major actions in the 

Caucasus mountain front. The historical literature, especially German sources, 

refer to them as Edelweiss and Enzian divisions. 

 These military units were created on the same principles as the infantry 

units of the Wehrmacht, while having a smaller size and less equipment. At the 

beginning of World War II, the mountain division totalled an average of 13,000 

troops people and the infantry division consisted of 17,000 [5, p. 5]. 

 However, the Wehrmacht usually adjusted the numbers of its special forces. 

Particularly, Edelweis totalled 14,684 people at the time of the Nazi Germany's 

invasion of the Soviet Union [6, s. 52]. Numerous and well-trained German 

divisions hardly engaged in military action on the plain, as their main objective 

was the conquest of the mountain passes. 

 The plans were scheduled for the middle of August 1942. The first major 

combat operations were penetrations in the direction of Elbrus and Klukhorskiy 

Pass on 12-15 August 1942. Mountain warfare ended in early January 1943, when 

the mountain troops were ordered to leave their positions. 

 

 German and Soviet tactics in the Caucasus Mountains 

 It is quite challenging to compare the armament level of two the German 

divisions and the Soviet forces defending the mountain passes. Edelweiss and 

Enzian were confronted by a variety of Soviet troops including cavalry, infantry, 
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NKVD troops, guerrillas and even cadets of the Tbilisi Infantry College. At the 

beginning of the Battle of the Caucasus, the major part of Soviet mountain 

infantry divisions were destroyed or disbanded during the first months of the 

Great Patriotic War [7, p. 273]. Therefore, the Transcaucasia Front Command was 

forced to use all available forces to defend the passes. 

 During his visit to North Ossetia in mid-December of 1942, the former U.S. 

Secretary of War Patrick J. Hurley noted that the local mountain passes were 

"well-fortified but there were not enough cannon gunnery; the only way to ensure 

protection was to move available heavy guns to the battle unfolding in the one or 

the other direction" [8, p. 182]. 

 Obviously, the German mountain divisions had significantly higher 

armament capacity. However, it was clear that it did not help them to succeed. In 

the mountains, the tactics of war on both sides perhaps played an even greater role 

in the successful outcome of battles. In particular, the use of anti-aircraft weapons 

had to take into account the ground profile. 

 The mountain front was unique in many aspects including the limited use of 

air warfare. Even when planes were seen in the sky, paradoxes were observed 

such as the one described by A. Gusev: "We would shoot down at airplanes, not 

up, which was not our usual idea of anti-aircraft fire" [9, p. 137]. 

 In the mountainous conditions, soldiers faced many natural hazards. 

Altitude sickness and anoxia became inseparable companions at heights of over 

3,000 m. Any injury resulted in significant blood loss due to blood coagulation 

changes at high altitude [10]. 

 Another factor to be seriously taken into consideration by both Russians and 

Germans was snow. In mid-October, in passes of the Caucasian Mountain Range, 

the snow cover was up to 2 m. This forced 46 army commanders not only to stop 

offensive operations, but also to reduce the number of defensive troops. In 

particular, this situation occurred in the Klukhorskiy direction [11, p. 24-25]. 

Moreover, mountain snow complicated the movement of troops, which required 

additional measures. For example, the German intelligence was interested in the 

thickness of snow cover as movements of pack animals would be impossible in 

snow exceeding 16 inches [12, p. 9].  
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 The training program for the German mountain shooters included the ability 

to determine signs of changes in weather conditions. Zigzag movement technique 

was applied in order to minimize losses in the case of an avalanche [13, p. 11]. An 

example of the dangers posed by avalanches was the tragedy in the Donguz-Orun 

Pass in the winter of 1942, when 20 Soviet soldiers were trapped in a snowdrift. 

According to A.Gusev, it largely happened because those who survived "were not 

trained to rescue people buried under an avalanche" [9, p. 162-163]. 

 All of these aspects listed above required a specific preparation of soldiers 

on both sides. In this respect, the German mountain infantry divisions had a 

significant advantage over the Soviet forces, which, unlike the first, were not a 

specialized mountain division [14, s. 27]. A great variety and significant amount 

of literature and military journals describing in detail the German tactic of 

mountains war is available today. 

 A conspicuous place among these sources is given to a detailed study of 

warfare events and the German mountain troops conducted by the US War Office 

in 1944. It specifically notes that "the Germans believe that a reinforced battalion 

in most cases is the largest tactical unit, whose actions can be effectively 

controlled" [12. Introduction, p. VIII]. 

 In fact, as the battles in the Caucasus show, German battalions often 

operated independently from each other. It was not unusual for battalions and 

companies from different divisions to fight in close proximity. These tactics 

greatly contributed to the initial advancement of the mountain troops. 

 The mountain troops carefully strengthened their mountain positions and 

equipped them with guns and arms. For example, during one of the attempts of the 

Soviet units to attack the enemy on the outskirts of Elbrus at the Shelter of Eleven 

(4,130 m), “German guns constantly threatened… with flank attacks”, as 

Tyulenev recalls. “The enemy had clear visibility of the scene. Moreover, they 

were well prepared: submachine gunners every 25-30 meters, heavy machine guns 

every 100-150 meters, tiered, one above the other, equipped with radio 

connection" [15, p. 203]. This made it extremely difficult for the Soviet troops to 

drive the enemy from positions advancing from below. That's why some passes, 
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Klukhorskiy Pass in particular, remained in Germans hands up until the end of 

mountain warfare. 

 Mountain troops had five basic sets of mining outfits: dress coat, service, 

work, as well as a special camouflage and climbing uniform [13, p. 12]. While 

Soviet soldiers possessed "neither special mountaineering equipment nor 

uniforms... Soldiers and commanders wore boots or shoes with puttees, ordinary 

trousers and overcoats. This clothing and footwear was hardly suited for 

mountainous conditions" [9, p. 11].  

 The first battles in the Caucasus mountains demonstrated that the 

Transcaucasian forces were not ready for such powerful attacks by German 

mountain troops. On the one hand, it was a result of the attitude of “certain 

commanders who had not given proper attention to defending the passes and 

considered the Central Caucasian Range to be an insurmountable obstacle for the 

enemy" [3, p. 137]. On the other hand, the failure of the passes can be explained 

by the weak knowledge of mountainous terrain, as well as lack of experience and 

shortage of equipment from the Soviet soldiers. A.M. Gusev, a famous 

mountaineer and Soviet WWII veteran, had the following explanation for the poor 

training of the Soviet troops for mountain warfare: "It could be that some people 

thought that mountain warfare was unlikely in our country. Before the war, 

mountaineers had on many occasions appealed to the Mountain, Skiing and 

Physical Training Directorate of the Red Army with proposal to use their 

experience to train mountain troops. But the usual response was: "We are not 

going to fight in the mountains…” [9, p. 11]. 

 Another secret for the success of Edelweiss and Enzian was their effective 

use of animal-drawn transport at the beginning of mountain warfare. German 

mountain divisions addressed the problem of food and equipment supplies much 

more seriously. For example, supplies for the troops on the Hotu-Tau Pass and on 

Elbrus were delivered along secure paths going down to the upper reaches of the 

Kuban River [16]. 

 This route had already been used in mid-August 1942 at the beginning of 

the mountain warfare. The extremely knotty and difficult paths clearly 

demonstrated the benefits of animal-drawn transport. The almost complete lack of 
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suitable landing places made "donkey caravans" a major means of arms and 

ammunition transportation. 

 Passes in the Huzruk area leading to Abkhazia were seized so abruptly that 

Soviet intelligence initially considered the possibility of a German paratrooper 

operation [17, p. 90]. Later, however, it became clear that rapid advancement of 

mountain troops on these and other passes could be explained by the proper use of 

animal-drawn transport. 

 On August 17, 1942, following a directive of the Red Army General Staff, 

the Transcaucasian Front command proceeded to organize herds of pack animals 

to transport supplies and valuable cargo through the rugged trails. But these 

measures were not implemented fully and on time, which as a result caused 

serious difficulties with sapience [3, p. 98]. 

 Still, German garrisons had sapience difficulties as well. For example, a 

supply route to the 13 Enzian division located in the valley of Malaya Laba was as 

long as 80 km.  Thirty kilometres of it was passable only with pack animals, and 

in early September 1942, due to heavy rains it had become almost impassable [18, 

p. 36]. The natural environment in any mountainous region made all the 

difference. 

 

 The geography of battles and their participants 

 In discussing a theatre of war in a mountainous area, it is difficult to 

establish exactly in which administrative units the battle action took place. More 

than 100 km of the Caucasian Range, where the key events of the mountain war 

took place, stretched from the Sancharskiy Pass to the vicinity of Mt. Elbrus. Yet, 

taking into consideration other passes, the mountain war touched the territories of 

Georgia (Abkhazia as well), the Krasnodar region, as well as Adygeya, Karachay-

Cherkesssia, Kabardino-Balkariya and Northern Ossetia. 

 Table 1 represents the basic battle locations of the mountain warfare and 

their main participants. The German divisions included artillery, engineer units, 

communication support battalions and other additional subunits. Together with the 

main body, they actively participated in the battle actions. However, there is not 

sufficient evidence to permit the tracing of their participation in the events. That is 
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why we are going to primarily cover the actions of the 99 and 98 mountain 

regiments of the “Edelweiss” division, and the 13 and 91 mountain regiments of 

the “Enzian” division. 

 The Soviet troops defending the mountain passes represented a 

conglomerate of mismatching forces, the basis of which was the 46 th Army under 

the command of V.F. Sergazkov (from 28 August – K.N. Leselidze). However, 

the initial failures in the mountain war demanded an increase of troop contingent. 

Alpinists, NKVD forces, infantry school cadets, guerillas and other forces made a 

great contribution to the subsequent success of the Red Army. Table 1 shows the 

Red Army troops which were the most constant participants in the battles. 

 The main advance directions of the Wehrmacht mountain units were 

explicated in the OKW decree dated by 12 August, 1942. The 1st mountain 

division should have captured the passes  at the outlets of the Teberda and Kuban 

rivers, and also the Elbrus solid. The aim of the 4th Mountain Division was to 

capture passes near the outlets of Bol’shaya Laba River [19, p. 42]. Practically all 

battles of the mountain war in August-September 1942 took place exactly in this 

part of the Caucasian range, to the East and as far as the Sancharskiy Pass to the 

West. 

 It is particularly hard to define the battle route of the “Edelweiss” and the 

“Enzian” in the Tuapse operation in October-December 1942, as the mountain 

troops were part of the Lanz Group. The largest group of forces acted in the 

mountain Semachso region and the Goytskiy Pass, which is why we will pay 

attention to these points (ref. Chapter 8). 

 

 The German ascend on Elbrus 

 Before talking about the battle actions, attention will be paid to the German 

ascent on Elbrus, which was, as it turned out, the most impressive achievement of 

the mountain troops in the Caucasian company. 

 According to the pre-war German principles of mountain warfare, “the 

question concerning the possession of mountain peaks can be raised only in the 

event of there being control over passes from those peaks by direct shooting or 

observation”. At the highest point of the Caucasian battle, on 21st August, 1942 at 
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11 a.m. a group of mountain troops under the command of H. Grot installed the 

standards of the 1st and 4th Mountain Divisions on the mountain peak. Was this act 

justified in this crucial moment for the 49th division? 

 Years later, this event was actively discussed by historians from different 

countries who tried to understand the reason for conquering the highest mountain 

of the Caucuses and Europe (according to some sources). It is difficult to 

determine whether the Elbrus ascent was a reason or a consequence of the 

mountain troops movement to the passes located in this region. 

 Not surprisingly, mystic explanations are popular nowadays to account for 

this event. They explain the Elbrus ascent within the context of Hitler’s regular 

attempts to find mysterious artefacts scattered all over the world. However, even 

if we admit this version, there is a logical question as to why the news about the 

Elbrus conquest did not bring the Fuehrer any pleasure. 

 In his memoirs Albert Speer, Minister of Armaments and War Production 

for the Third Reich in 1942, described Hitler’s reaction on the Elbrus ascent: “I 

often saw Hitler in a fury, but he had rarely lost his temper so much as when he 

got this report.  For a few hours he raged furiously, as if this little liberty taken 

had stymied the plan of the entire campaign. A few days later he continued to 

abuse the “crack-brained alpinists” who “must be court-martialled”: in the heat of 

the war they play their idiotic games, Hitler exclaimed indignantly, climbing the 

idiotic peak despite his orders to concentrate all forces on Sukhumi. Here, then, is 

a demonstrative example of how his orders are executed” [20]. 

 Perhaps, the Fuehrer’s discontent was not as strongly felt as these instances 

suggest. This is confirmed by his talk with List on 30th August, 1942 when Hitler 

“rebuked the field marshal for a mistake: it was necessary to route the corps not to 

Elbrus and Sukhumi but to Tuapse” [21, p. 416]. In other words, he was 

discontent not so much by the act of the Caucasian peak ascent as by the general 

direction of the mountain units’ attack. Moreover, it is difficult to accept that 

Hitler laid a special emphasis on the climbing feat of H. Grot’s group. 

 The initiative for the Elbrus ascent stemmed from the “Edelweiss” 

commander H. Lanz, who already knew about the experience of the mountain 

division which had planted the fascist standards on Mt. Olympus in Greece [18, s. 
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36]. After the war, while talking about the Elbrus ascent, he claimed that planting 

the standards on the highest European peak was the display of honour and duty of 

service for the mountain forces [6, s. 88]. 

 However, not all his contemporaries shared this opinion. Against the 

backdrop of the German – fascist forces failures in the Caucasus, Lanz became the 

target of accusations that the ascent on Elbrus had been planned by him just to 

toady to high command and personally to Hitler.  

 Notably, R. Conrad had been initially against the plan of the Elbrus ascent 

seeing little sense in this act from the strategic view point [6, s. 85]. Yet, soon the 

commander of the 49th Corps changed his view when he saw potential benefits in 

installing German standards and proposed the participation of the 4th Mountain 

Division in the ascent. By making this weighted decision, Conrad did not derogate 

the soldiers’ honour of the latter division [4, p. 355]. 

 After seizing the Shelter of Eleven at the height of 4,130 m on August 17th, 

Grot proceeded to the implementation of the operation. However, rough weather 

conditions became a serious obstacle and it was only following Lanz’s strict order 

August 20th that Grot’s platoon of 18 men organized the ascent for the following 

day. 

 This time the weather was unfavourable again. As the German historian A. 

Bukhner mentioned, “the risky action had been justified” and the standards with 

the images of edelweiss and gentian to symbolize the 1st and the 4th Mountain 

Divisions were installed on the Western peak of Elbrus [22, s. 59]. 

 Unlike Hitler and his servitors, the Ministry of Propaganda of the Third 

Reich had much more interest in the Grot group’s success. Not only the central 

radio stations and the press, but the occupational newspapers of the North 

Caucuses considered the Elbrus ascent as a symbol of the Caucuses conquest. In 

one of the September issues of the “Stavropol’skoe slovo” (“The Word of 

Stavropol’) was a translation of the article from the newspaper of the 1st Tank 

Army Panzer-Voran: “A part of the division under the command of captain Grot 

in the raging snowstorm planted the military flag and the pennon of the 

“Edelweiss” division on Elbrus. The mountain troops control all important 

mountain passes awaiting further orders” [23, p.18]. 
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 For the occupied population of the North Caucuses, such news provided no 

reassurance of imminent victory for the Red Army over the invaders. Grot’s 

success had a great moral and psychological meaning for German soldiers and 

officers inspiring them in battles with the Soviet troops in the Caucasus [2, p. 73-

74]. It is important to remember that despite the lack of any tactical advantage in 

the Elbrus ascent, the mountain troops controlling the Shelter of Eleven could 

both observe and threaten the Soviet troops’ advance in the area. 

 

 Battles in the vicinity of Mount Elbrus 

 The Eastern part of the front was located in the area of Elbrus (Kabardino-

Balkaria) and considering the mountain saddle reached the heights from 1,800 to 

5,300 m above sea level and elevation changes in a complex relief (gorges, crests, 

glaciers, snow fields) reaching 3,500 m [9, p.188]. It was the highest mountain 

front of World War II. Moreover, as in the Klukhorskoiy direction, it was here 

where the first battles of the mountain war in the North Caucuses took place. 

 Upon arrival of the German mountain troops, five key passes in the vicinity 

(Becho (3,367 m), Donguz-Orun (3,180 m), Mestia (3,757 m), Tveber (3,580 m) 

and Tsanner (3,900 m) were under the control of the 214th cavalry regiment under 

the command of Major I.S. Romazov,  which was part of the 63rd cavalry division 

of Brigade Commander Z.U. Stavchansky. 

 However, other crucial mountain passes including Chiper-Azau (3267 m), 

Chiper (3,321 m), Bassa (3,057 m) and Khotu-Tau (3,552 m) were still left 

unprotected. The last one, without any difficulty, was captured by the Germans on 

August 15th and its name changed to General Conrad’s Pass [23, p. 16]. 

 At first glance, this part of the Caucuses mountain chain was not the most 

important for the 49th corps, from the strategic view point, because the local 

snowy passes were less convenient for access to the Transcaucasia. Severe climate 

conditions were a strong barrier against creating and fortifying military camps. 

 Still, the control over the vicinity of Elbrus gave some advantages. Apart 

from conquering the highest European peak, the German mountain troops 

occupied the passes and the alpinist bases and had the chance to attack the 

Baksanskoye Gorge, through which, from August 1942, the important evacuation 
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processes from Kabardino-Balkaria to Georgia took place. Simultaneously, by 

fortifying their positions in this area, the mountain troops protected the left flank 

of the 49th Corps [4, p. 353]. 

 The vicinity of Elbrus was kept by the units of the 99th ranger regiment of 

the “Edelweiss” division, which from 30th August was put under the command of 

K. le Sur. According to O. Opryshko’s estimation, the enemy in the region of 

Elbrus numbered more than 1,500 [23, p.110]. They were confronted by the units 

of the 63rd and 242nd mountain divisions, the Special NKVD Platoon of NKVD 

under the 37th Army, the Kabardino-Balkarian guerrilla fighters and other forces. 

 From September to October 1942, the Soviet troops conducted hard-fought 

battles on the highest mountain front for Chiper-Azau, Chiper, Bassy and other 

key strategic points. The control over them largely determined the destiny of the 

Passes of the Asylum of Eleven, Old Horizon, “New Horizon, Southern Shelter, 

Ice Base, 105th Picket etc. 

 The interim successes of the mountain troops in the vicinity of Elbrus, as 

well as in the other directions, were not taken further. With winter coming, both 

sides manned the defences. On the other hand, from the end of August 1942, the 

left flank of the 49th Corps was protected which enabled R. Conrad to perform his 

plans in other directions west of Elbrus.  

 

 Battles on Klukhor, Marukh and Sancharo 

 The operation to capture the Klukhorskiy Pass (3,292 m) became the first 

major success of the German troops in the mountain war. Simultaneously, this 

event demonstrated the full seriousness and danger of the positions of Soviet 

troops. The pass was seized on August 14th, 1942 but the Command of the 46th  

Corps learned about it only on the second day [11, p.17]. The main reason for the 

defeat of the 815th Regiment of the 394th Rifle Division protecting the pass was 

the numerical superiority of the enemy and the unexpectedness of its offensive. 

 For the conclusive follow-through, the Germans formed three mountain 

platoons of 300 people under the command of Pessinger to attack the Command 

of the 394th Division and cut off the Soviet units on the Marukhskiy Pass. This 
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impudent plan failed when Soviet reinforcement arrived in time and on August 

27th the German mountain troops were defeated near Genzvish. 

 However, a large new victory for Conrad’s units was soon to occur. On 

September 5th,1942, the Marukhskiy Pass (2,746 m) was captured, and as a result 

the units of the 808th regiment of the 394th Rifle Division were trapped and 

practically liquidated. Soviet troops lost 300 killed and 557 captured [22, s. 66]. 

Nevertheless, the Edelweiss units still could not conquer the height of 2,938 m 

(Chakhra) and 3,325 m, and consequently the Southern Gates of Marukh 

remained under the control of Soviet troops. 

 On August 25th, 1942, units of the Enzian division seized the Sancharo Pass 

(2,589 m), which opened the way to the Black Sea coast. The battle group in this 

direction ranged in numbers from 1,200 to 1,300 people [11, p. 65]. 

 To develop their success, the mountain troops captured the Pskhu settlement 

in Abkhazia on 28th August, which they turned into a support point with a 

convenient landing field for aviation. In fact, Pskhu became the main base for the 

49th Corps on the southern slopes of the Caucuses range [24, p. 110]. 

 In September, Sancharo, Adzapsh, Allashtrakhu, Zegerker and other passes 

witnessed battle actions which gradually abated with the arrival of a cold spell. 

The liberation of the Pskhu settlement on 9th September became a major success 

for the Soviet army, although they did not manage to fully drive the German 

mountain troops from the Sancharskiy Passes. The same happened in other 

directions, where stationary warfare settled in beyond September. The initial 

success of the mountain troops was explained by the unexpectedness of their 

attack and the weak organization of the Soviet units. However, it was not enough 

for a further breakthrough to the southern slopes of the Caucuses range. 

 Until the end of September, it became evident that all attempts of the 49th 

Corps to break through the Soviet defensive line had failed. According to Hitler’s 

order, the main forces of the 1st and 4th Mountain Divisions were dislodged from 

the Sancharskoe, Mukhorskoe, Klukhorskoe and other directions. They were 

united into the Lanz Group for participation in the Tuapsinskaya operation in the 

17th Army. The command of the German divisions also changed: Edelweiss was 

headed by Colonel K. Le Sur, and Enzian by General-Major G. Kress [11, p. 54]. 
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 Battles for the Black Sea and Tuapse 

 The Western part of the mountain war was slightly different. Firstly, the 

Caucuses range began here, mostly its mountain-woody part, which is why its 

territory allowed for the use of large infantry groups and aviation. The proximity 

of the Black Sea formed a soft, partly subtropical climate and the height of the 

local passes was significantly lower than those to the East. For instance, the 

Goytkhskiy Pass was under 400 m which permitted the construction of a railroad 

and the Armavir-Tuapse highway before the war [25]. 

 However, this did not mean that the 17th Infantry Army under Ruoff had no 

need of reinforcements by specialized mountain units. The extended Caucasian 

company forced the command of large military groups to concentrate extensive 

resources for delivering a decisive blow. For this reason, between September and 

October 1942, the “Edelweiss” and “Enzian” units were deployed in Tuapse for 

participation in a large new operation. 

 For creating a new main attack force of mountain troops, a special group 

was formed named Lanz. This involved units of the 98th and 13th Regiments from 

the 1st and 4th Mountain Divisions. After achieving a certain success in the 

Goytkhskoe and Shaumyanskoe directions, starting from  October 20th the 

mountain troops fought hard to capture Mount Semakhsho.  

 This was the most gory and obstinate battle of the mountain warfae in the 

Caucuses. Casualties in only the units of the “Edelweiss” division, in the battle for 

Semakhsho, were estimated at 823 killed, 2414 wounded and 199 missing (from 

21st October to 13th December, 1942) [6, s. 97]. What was the reason for these 

losses? 

 Mount Semakhsho (1,035 m) located 28 km from Tuapse was a point of the 

utmost importance, control over which gave both sides an opportunity to attack 

the enemy from the rear. After capturing the water gap of Pshish and the Goytkh 

pass, the mountain troops (1st and 3rd Battalions of the 98th Regiment of the 

“Edelweiss” division) conquered the Semakhsho peak on 23rd October, 1942. 

From this moment, an obstinate confrontation between the mountain riflemen and 
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the units of the 353rd rifle division began, during which the mountain repeatedly 

changed hands. 

 From the very beginning, both sides suffered from lack of ammunition and 

food supplies as practically all horses had been killed during the first battles and 

supplies were delivered by groups of soldiers. Soviet units had to obtain the 

drinking water from distant sources because the spring at the bottom of the 

mountain was contaminated with dead bodies of soldiers. 

 The German mountain troops had the same problems. The report of the 

Lanz Group’s doctor from  November 23rd informed: “Due to bad nutrition, loss 

of strength is observed among a great many. Fifty percent of soldiers suffer from 

gastrointestinal illnesses. For a few weeks, they have only had cold food (it is 

impossible to light a fire). Arrival of reinforcements is undesirable because it is 

impossible to provide food for them” [26]. 

 German historians often see the high dispersal and lack of reinforcement in 

the 49th Mountain Infantry (Gebirgsjäger) corps as the main reason behind its 

losses in the Caucasus, notably outside Tuapse. Such an approach, however, fails 

when it comes to the Semashko battle. Even well-timed reinforcement would not 

have radically changed the situation since the conditions of warfare there were 

unbearable.  

 As R. Kaltenegger puts it, the mountain infantry were unable to ensure the 

mission pursuit due to the onset of autumn rains and overall physical exhaustion 

of the personnel [27, s. 131]. F. Matveev, a Soviet 353th Rifle Division veteran, 

writes: “Above our locations on the mountain ridge, heavy dark-grey rain clouds 

were sweeping, constantly bringing either pouring rains or day-long drizzling or 

even heavy snow. Early mornings often saw black frost covering everything in an 

icy crust. There was no shelter to get warm or dry the things. In the rain, trenches 

and dugouts were filled with water. Sleep or rest was almost unachievable. And in 

the morning the battle started again [28]”. 

 It was only on December 12th, 1942, that the remains of the German 

mountain infantry finally received the order to leave their positions outside the 

city of Semashko. Apart from severe battlefield conditions and the desperate 

resistance of the Soviet troops, the tragic outcome was preconditioned by the 
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persistence of the German Supreme High Command. This meant Hitler firstly, 

who was unwilling to retreat from earlier-occupied positions. His obstinacy 

resulted in the fact that the causalities of the Lanz Group in September - 

December 1942 amounted to 232 officers, 754 non-commissioned officers and 

6884 soldiers, who were killed, heavily-wounded or missing [26]. 

 Such a heavy blow to the German mountain infantry, and the onset of 

winter, meant the ultimate collapse of all of the plans to carry out a breakthrough 

operation into Transcaucasia. Largely distracted by the Stalingrad battle, the Axis 

forces were unable to ensure substantial reinforcement in the Caucasus. This left 

the units of the 49th corps with but one alternative - to retain positions occupied in 

the mountain passes. The situation remained unchanged up until early January 

1943, when the mountain infantry were ordered to immediately leave the 

Caucasus mountains. The symbolic end of the war was marked by two Soviet 

flags hoisted on both peaks of Elbrus in mid-February 1943, by an expedition 

headed by A.Gusev. 

 

 Reasons behind the losses of mountain infantry (Gebirgsjäger) in the 

North Caucasus 

 Having reviewed the preconditions and consecutions of mountain warfare in 

the North Caucasus, we may now pass on to the reasons for the 49 th Corps 

debacle. We should keep in mind that no factor is to be seen as the unique one, an 

approach common to both Western and Soviet researchers in the period of 

ideological confrontation up until early 1990s. We may single out 3 basic reasons: 

 1) Battle-front overextension with no fresh troops. The mountain infantry 

had no significant reinforcement to fight the battles in a fairly extensive area of 

the Greater Caucasus Range. 

 2) Self-sacrifice and heroism of Soviet soldiers. Today the scientists both in 

Russia and abroad are trying to account for the phenomenon of Soviet patriotism 

in the Great Patriotic War, ensuring the victory at the cost of enormous human 

losses. The factor may well explain how virtually undrilled soldiers, often with 

poor knowledge of the mountains, were able to stop special Wehrmacht forces. 
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 3) Overall failure of the German offensive in the Caucasus in autumn 1942. 

In separate battles on the snowy passes, and elsewhere in the Caucasus, the 

German offensive bogged down. This provided a chance to regroup and 

strengthen the defence of the southern slopes of mountain passes. 

 4) Growing experience of the Transcaucasian Front troops. Despite the 

drawbacks and failures of the first weeks of mountain warfare, the Soviet High 

Command was able to prevent a breakthrough of the German mountain infantry 

onto the southern slopes of the Greater Caucasus Range by regrouping their 

effective forces. Further defensive and offensive operations of the Red Army 

units, growing more and more accustomed to mountain conditions, eventually let 

the Transcaucasian Front troops win an advantage over Wehrmacht units. 

  

 Conclusion 

 Five months of mountain warfare took place in the area of the Greater 

Caucasian Range. Instructed by the German Supreme High Command, Gen. R. 

Konrad’s 49th corps divisions launched an offensive in mid-August in four major 

directions: Elbrus, Klukhor, Marukh and Sanchar. It was the highest land front of 

World War II where the warfare was essentially affected by natural and climatic 

conditions. 

  Having achieved temporary success, the German mountain infantry faced 

fierce resistance from the Red Army troops, often poorly prepared for waging a 

war in the mountains. Any further German attempts to break into Transcaucasia 

undertaken by the “Edelweiss” and “Enzian” units brought no success.  Similar 

situation was found in the Tuapse direction, where the mountain infantry was part 

of the Lanz Group. All in all, the warfare in the North Caucasus was waged with a 

basically mixed success, but the ultimate victory was won by the Transcaucasian 

Front troops. 
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Table 1 

 

 

Passes of 

Caucasus 

Passes in the 

area of Elbrus 

Klukhorskiy 

Pass  

Marukhskiy 

Pass  

 

Sanchrskiye 

Passes 

Tuanse Direction 

German 

Mountain 

Infantry 

Units of the 99th  

regiment of the 

“Edelweiss” 

division 

 

Units of the 98th 

and 99th 

regiments of the 

“Edelweiss” 

division 

Units of the 98th 

regiment of the 

“Edelweiss” 

division 

Units of the 

13th and 91st   

regiments of 

the “Enzian” 

division 

98th  regiment of 

“Edelweiss” 

division and  13th  

regiment of 

“Enzian” division 

(as part of “Lanz” 

group) 

 

Soviet 

Troops 

(confronting 

1st and 4th 

German 

Mountain 

Divisions) 

214th regiment 

of the 63rd 

cavalry division; 

897th regiment 

of the 242nd 

mountain rifle 

division; NKVD 

special 

detachment 

815th regiment of 

the 394th  rifle 

division; 

121st regiment of 

the 9th mountain 

division; 

 

808th and 810th 

regiments of the 

394th rifle 

divition 

Battalion of  

808th 

regiment of  

394th rifle 

division; 

25th NKVD 

Border 

Regiment;  

1st Tbilisi 

Infantry 

School  

 

Units of 353rd 

rifle division 
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INSURMOUNTABLE FRONTIER: MOUNTAIN WARFARE IN THE 
NORTH CAUCASUS IN 1942-1943 

 
Azamat Tatarov 

 
(Abstract) 

 
 This article examines one of the poorly studied aspects of World War II, i.e. 
the fighting in the North Caucasus mountain passes on the Transcaucasian Front 
between the German Mountain Divisions Edelweiss and Enzian and the Soviet 
troops. On the basis of works by Russian and European historians, the author 
characterizes the military operations at the highest mountainous front of World 
War II touching upon the problems of geographical scope and tactics in mountain 
warfare. Special attention is paid to the problem of causes and consequences of 
the conquest of the Elbrus peak by Gebirgsjäger. 
 
 Key words: mountain passes, Edelweiss, Enzian, Gebirgsjäger (mountain 
troops), Transcaucasian Front, mountain warfare tactics, defence of the Caucasian 
ridge, Prijut Odinatcati (The Shelter of Eleven), Elbrus climbing. 
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Комунистическата власт и Бялото братство  

(непубликувани документи)  

Част ІІ  

 
Живко Лефтеров 

 

(Продължение от Т. V-VІ на Годишника) 

 
 

№ 50 
Уведомително писмо от Братския съвет до Комитета за избор на нови 

двама члена на съвета 
 

21 март 1958 г. 
 

 Другарю Председател, 
 Съобщаваме Ви, че Върховният братски съвет на нашата верска 

общност избра за допълнителни членове на Братския съвет в София, 
следните членове на братството ни: 
 Никола Христов Гръблев, пенсионер, живущ в гр. София 
 Желю Ганев Марков, кооператор, живущ в гр. София 
 Избирането е направено чрез декларации-протоколи, подписани по 
места (по местожителство) от всеки член на Върховния братски съвет. 
 Новоизбраните членове уведомихме за избирането им. 
 Д този избор, състава на Братския съвет в София е: Борис Николов, 

Боян Боев, Жечо Панайотов, Паша Теодорова, Симеон Симеонов, Никола 
Гръблев и Желю Ганев.  
 Молим да вземете бележка от това наше съобщение. 
   С другарски поздрав: 

Верска общност „Бяло братство” за Братския съвет: 
Председател: Бор. Николов 
Секретар: Ж. Панайотов 

 
ЦДА, ф. 165, оп. 7, а.е. 164, л. 1. Оригинал. Машинопис. 

 
 

№ 51 
Изложение от Братски съвет на Бялото братство до Президиума на НС, 

МС, ЦК на БКП и Комитета с молба да бъде утвърден уставът на 

общността и да ù се признае правото да не заплаща данъци върху 

даренията  
 

31 март 1958 г. 
 

 Другарю Председател, 
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 В България съществува от 60 години религиозно, духовно общество 
„Бяло братство”, основано от Учителя П.К.Дънов. В своите беседи и лекции 

той е тълкувател и продължител на Христовото учение, което обединява 
хората чрез Любовта към Бога. То примирява хората и ги призовава към 

братски живот, към мирен труд и взаимопомощ. „Бялото братство” е едно 
напредничаво обществено явление, самобитно, оригинално, възникнало и 
развило се сред български народ. Последователите на това учение са 

трезвеници, вегетарианци, привърженици на един прост, хигиеничен, 
природосъобразен живот. 
 През 1949 год. когато се обнародва Закона за изповеданията, 
Дирекцията на изповеданията при която бяхме регистрирани, ни покани да 
свикаме среща на ръководителите на Братството в цялата страна, за да 

изработим устава на верска общност „Бяло братство”. Срещата се състоя 
през м. април 1949 г. в гр. Айтос и се изработи проектоустава. След това 

Братският съвет ведно с Дирекцията на изповеданията прегледаха устава и 
внесоха в него някои малки изменения приети както от Дирекцията на 
изповеданията, тъй и от Братския съвет. Тъй приготвен, устава беше 

окончателно одобрен и представен още през 1949 г., остана само да бъде 
подписан. 
 От тогава до сега, деятелността и управлението на нашето верско 
общество е в пълно съгласие със Закона на изповеданията, устава и другите 
закони в страната, с оглед на целта на същото, изложена в поменатия по-
горе, приет и окончателно одобрен устав. Същият е бил представен 
своевременно в предвидения тримесечен срок, съгласно чл. 30 от Закона за 
изповеданията. До днес този устав, макар приет и окончателно одобрен, не е 

все още подписан, поради което нашето верско общество не е могло да се 
зарегистрира и да се определи в юридическа личност. Това положение 

изключва активната и негативна легитимация в отношенията ни с отделни 
физически или юридически лица. 
 Основавайки се на своята верска религиозна дейност, резултат от 

която са граждани с високо съзнание за своите задължения към властта и 
обществото и в това направление се създава духовен растеж за един чист, 

нравствен живот, ние сме религиозно верско общество, с всички задължения 
и права на религиозните култове в България.  
 Така изяснено нашето фактическо положение и узаконено с нашия 

окончателно одобрен устав /неподписването на същия не спира неговото 
задължение на вътрешно управление/ и включени като религиозен култ, ние 

имаме правото да се ползваме с правата на всички останали религиозни 
култове, а по-специално, да бъдем освободени от данъци /с изключение 
данък общ доход от наеми/, с каквото право се ползват религиозните 

култове, напр. Българската евангелска методистка църква – БЕМЦ. 
 Въз основа на всичко гореизложено, ние молим: 
 1. Да се подпише окончателно одобрения устав в законния срок, 
съгласно чл. 30 от Закона за изповеданията от 1959 г., за да се зарегистрира 
нашето Българско религиозно верско общество в юридическа личност. 
 2. Да се признае правото ни да не плащаме данъци върху суми, 
постъпили като периодически принос и други вноски давани в помощ на 
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нашата религиозна дейност, защото и ние сме включени в религиозните 
култове, със същите права и задължения. 
 Нашата молба е законосъобразна и затова очакваме да се уважи в 
най-скоро време и с това ни се даде възможност да установим и докажем, че 

цялата ни дейност е била свързана с нашето положение на религиозен култ, 
за какъвто сме признати, както и БЕМЦ. 
 С  п о ч и т а н и е: 
        Верска общност „Бяло братство” 

Братски съвет:     Бор. Николов 
       П. Теодорова 

          Б. Боев 
         Ж. Панайотов 

         Н. Гръблев 
         Ж. Ганев 
 
ЦДА, ф. 165, оп. 7, а.е. 167, л. 2 с гръб. Оригинал. Машинопис. 
 
 

№ 52 
Изложение от отстранения член на Братския съвет Никола Антов и 

негови съмишленици до Комитета с искане за премахване на 

ръководството с председател Борис Николов и създаване на комисия, 

която да проведе избор на нови ръководители на братствата в страната, 

нов братски и контролен съвети 
 

3 април 1958 г. 
  

Другарю Директор, 
Известни Ви са вече резултатите от финансовата ревизия, извършена 

от ревизорите на Държавния контрол на верска общност „Бяло Братство”, 
София - кв. Изгрев. 

В докладите на ревизорите са изнесени данни, с които се обвиняват 

членовете от Братския съвет: Борис Николов Дойнов, Жечо Панайотов 
Жеков, Боян Димитров Боев и Параскева Петрова Тодорова, в систематично 

нарушаване на финансовото и данъчно законодателство и други 
правителствени закони и наредби с това те са причинили големи материални 
щети на общността, в начети на данъци, глоби, лихви и такси, и на 

държавното съкровище, като с това са изложили верската общност „Бяло 
Братство” както пред нашата демократична социалистическа власт, тъй и 

пред БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД. 
Констатираните нередности от финансовите ревизори се съвпаднаха-

потвърдиха с дадените Ви сведения преди ревизията от доклада на двамата 

члена от Финансовия съвет през месец ЮНИ миналата година, който доклад 
не се допусна да се прочете пред Софийското Братство от горните членове 

на братския съвет. И тога сега е ясно, защо тази група, трябваше да прибягва 
и до грубости за да проваля всеки опит да се изнасят нередовностите по 
нашата материална отчетност. 
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Председателят Борис Николов Дойнов и касиер-счетоводителя Жечо 
Панайотов Жеков са начетени с големи суми, които са отклонени от 

братските средства. 
Същите са взели през 1946 год. от бившия домакин Манол Иванов без 

решение и знанието на Братския съвет златната и сребърната наличност 
описана към 1 януари 1945 год. 

Златните монети и ценности са укрити и недекларирани пред 

Б.Н.Банка, съгласно 986-то постановление на Министерския съвет от 22 
декември 1952 година, поради което Народната милиция ги конфискува след 

като ги откри.  Пред финансовите ревизори същите не представиха описите 
на тази наличност на златните монети, както на сребърната и  книжната 
наличност и затова нито милицията, нито ревизорите на Държавния контра 

можаха да установят същата. 
Счетоводителят Жечо Панайотов Жеков не представи всичките описи 

и на описаното имущество от Финансовия съвет към 1 януари 1945 год.     
Боян Димитров Боев също не е представил на ревизорите 13 кочана, 

една тетрадка, чекова сметка и пощенска спестовна книжка за да се установи 

по тях получените суми за сметка на братската каса. 
Освен тези нередовности, тази група, която продължава да 

представлява братския съвет, напълно разполага с братските средства, както 
преди, тъй и сега, държи в своите ръце хора, които ги подържат тук и в 
провинцията, облагодетелствана и с синекурни длъжности, като 

заблуждават членовете на общността за истинското положение на същата 
преди, през време и след ревизията на същата. 

През месеците януари, февруари, миналата година, Борис Николов 

Дойнов, в тайни събрания на ръководителите в гр. гр. Стара Загора и Айтос 
е заблудил същите за финансовата н счетоводна отчетност, повдигната 

тогава от бившия счетоводител Коста Стефанов Киров и ръководителите са 
дали своята поддръжка нему и на неговата група в братския съвет, вместо да 
се вслушат в съветите на счетоводителя, за да се турне финансовата ни 

отчетност в законен и добър ред. 
През месец юни 1957 година, същата група начело на Борис Николов 

Дойнов отстраниха със своите терористически действия двамата членове от 
Финансовия  съвет, да изнесат доклад пред Софийското братство, за 
финансовото положение на братството от 1945 година и за безконтролното 

изразходване средствата на същата. 
Окуражени от този си"успех", те отново с неверни протоколни данни 

и сведения, подведоха ръководителите членове на Върховния съвет, които 
взеха неправилно, едностранно решение за разформироването на 
Финансовия съвет, и изключиха от братския съвет члена на същия Никола 

Антов като неудобен и освободиха от длъжност счетоводителя Коста 
Стефанов. 

Същата тази група в края на месец февруари т.г. след като им станаха 
известни начетите от финансовите ревизори, изпратиха куриер, Влад 
Лазаров Пашов, за да събере подписите на ръководителите и някой членове 

върху едно писмо написано от самите тях, с които се възвестиха за 
мъченици и герой, и помолиха ръководителите да застанат зад тях, като 

изберат предложените от тях още двама члена за братския съвет: Никола 
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Гръблев и Желю Ганев, от които последния Желю Ганев е напълно 
подходящ за тяхната терористична група. 

При гореописаните обстоятелства, долуподписаните членове от 
общността Ви молим, да ни разрешите и одобрите следното: За да се 

премахне тази терористическа група, която е незаконно избрана, но със 
средствата на общността с които разполагат те спечелиха поддръжката от 
групи тук и в провинцията, трябва да ни одобрите една петчленна комисия, 

която да произведе редовни избори в клоновете на ръководители които са 
останали такива още от преди 9.IX.1944 година. 

Новоизбраните ръководители да се съберат на редовно събрание и 
изберат съгласно депозирания при Вас устав, Братския и Контролен съвети, 
които също не са избирани и преизбирани от 1 януари 1945 година. 

Така устроено новото ръководство на общността да постави в законен 
и добър ред същата, като ликвидира с начетите и нередовностите, 

констатирани от органите на Държавния контрол и всички органи на 
държавата, като се спазват в бъдеще всички законоположения.  

За такава петчленна комисия ние Ви препоръчваме следните лица, а 

именно: 1/ Никола Антов Вълчев; 2/ Симеон Харалампиев Симеонов; 3/ 
Начо Петков Купенков; 4/ Йордан Харалампиев Симеонов; 5/ Тодор Божков; 

6/ Ганчо Ганчев Ганчев; 7/ Люба Дапкова Иванова; 8/ Димитрина Атанасова; 
9/ д-р Радка Давидова Прокопиева; 10/ Вичка Пенева Паскалева.  

 
Следват подписи: 
N. Антов 

   20 подписа на членове на братството 
 
ЦДА, ф. 165, оп. 7, а.е. 165, л. 1-3. Оригинал. Машинопис. 
 
 

№ 53 
Изложение от Братски съвет на Бялото братство до Президиума на НС, 

МС, ЦК на БКП и Комитета с молба да бъде утвърден уставът на 

общността и да ù се признае правото да не заплаща данъци върху 

даренията1  
 

21 април 1958 г. 
 
Другари, 
На 1 март 1949 г. бе публикуван в Държавен вестник, бр. 48 Закона за 

изповеданията. В законния тримесечен срок, съгласно чл. 30 от същия закон, 

предадохме нашия устав на тогавашната дирекция на изповеданията, който 
бе одобрен и представен още през 1949 г. за подписване. 

От 1949 г. до днес нашия устав остана неподписан, поради което 
нашето братство не можа да се зарегистрира пред съда като юридическа 
личност.  

При това положение Братството провежда своята културно-просветна 
дейност по Закона за изповеданията и по указанията на нашия одобрен, но 
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неподписан устав, без права и задължения на една узаконена юридическа 
личност. 

Изхождайки от гореизложените факти, които определят оправянето 
на едно съществуващо братство, заело едно голямо и видно място в нашата 

общественост, ние поставяме пред Вас въпроса за правното положение на 
верска общност „Бяло братство” в страната.  

Ние очакваме този въпрос да се разреши въз основа на законните 

права, каквито имаме: да съществуваме и работим като юридическа личност. 
Вие ще намерите нашите основания за законни и сме убедени, че ще 

наредите на Комитета по въпросите на Бълг[арската] Православна църква и 
религиозните култове да се подпише нашия устав, какъвто трябва да имаме 
по силата на Закона за изповеданията. 

За културно-просветните идеи, каквито има нашата верска общност 
„Бяло братство”, даваме следното кратко изложение: 

Бялото братство съществува повече от половин век сред българския 
народ, като религиозно обществено движение. То е продължение на 
богомилството и е носител на същите идеи и живот. Бялото братство в 

България е религиозно, духовно, философско, обществено движение с 
общочовешко значение. В нашата общественост то заема видно място и това 

право трябва да му бъде признато от отечественофронтовската власт.  
Нашият учител П. К. Дънов, основоположник и създател на 

обществото, не е само проповедник, но и педагог, мислител и музикант със 

световна известност. Той учи хората на чист, трезвен и природосъобразен 
живот. Като философ той е засегнал почти всички въпроси, които вълнуват 
съвременния човек. Като педагог, той е дал ценни методи за възпитание на 

човека, за поддържане на неговото здраве, за развиване добрите заложби у 
него. Учителят е създател на значително музикално творчество.: песни, 

художествени музикални пиеси върху които тепърва музиколозите ще има 
да се произнесат. Той е създател на ценни гимнастически упражнения, 
ритмични и хигиенични, придружени с музика, един метод за 

хармонизиране на човека със силите на природата. Учителят създаде едно 
общество, Братството, проява на здрав колективен живот, основан на вярата 

и обичта към човека, затова се нарича Братство. Живота на Братството е 
положен на религиозна основа, но той се изразява в ред хубави колективни 
прояви: обща работа, общи екскурзии и летувания в планините, 

гимнастически упражнения, общ музикален живот и др. Това е живот на 
един здрав колектив. Нашите последователи в своето мнозинство са добри 

производственици, членове на ТКЗС, отличници и ударници на предприятия 
и учреждения, високо съзнателни работници. Членовете на Братството са 
трезвеници, с най-добро гражданско поведение, граждани които спазват 

обществения ред и имат чувство на отговорност. Братският живот е в 
съгласие със съвременното Братство, тъй самобитно и оригинално, както е 

възникнало и се е развило сред българския народ, трябва са бъде правилно 
оценено, с държавнически усет, дълбочина и далновидност. Бялото братство 
е хубаво явление, което прави чест на българския народ и повдига престижа 

му пред останалия свят, защото е излязло вече от пределите на  България и 
има привърженици навсякъде, между които има и много хора на науката. 

При това, Братството не струва нищо на народната власт – то не иска нито 
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субсидия, нито помощи, нито друга материална издръжка – то съществува 
на самоиздръжка.  

Бялото братство участва активно в борбата за мир в нашата страна. 
Неговите членове са привърженици на мира. Те се молят и работя за мира в 

света. Представител на братския съвет участва в националния комитет на 
мира. 

Въз основа на всички гореизложена, ние очакваме да уважите нашите 

законни основания: 
1. Да разгледате този въпрос, по Закона за изповеданията и да решите 

с нареждане до Комитета по въпросите на Бълг. Православна църква и 
религиозните култове, да се подпише нашия устав, който от 9 години стои 
неподписан от съответните лица, за да добием права и задължения, като 

регистрирана юридическа личност. 
2.  Братството ни в това се положение, като себеиздържано, да 

вземете решение да се освободи от данъци върху доброволните 
периодически вноски от последователите му, от които вноски се поддържа 
братския живот, какъвто е случая с Българската евангелска методистка 

църква /БЕМЦ/, която е освободена от данъци. 
Вашите законни и положителни решения се очакват от хиляди 

последователи на нашето Братство, от имате но което и от наше име Ви 
поднасяме признателност, благодарност и поздрави. 

Верска общност „Бяло братство” 
Братски съвет: 

/п./  Борис Николов 
       Боян Боев 

  Жечо Панайотов 
       Паша Теодорова 
       Никола Гръблев 
 
ЦДА, ф. 165, оп. 7, а.е. 167, л. 3-5. Копие. Машинопис. 

 
 

№ 54 
Писмо от Софийското братство на общността до останалите братства 

относно методите и правилата за вътрешна работа формулирани от П. 

Дънов 
 

30 април 1958 г.  
 

София – Изгрев 
 

„Кой за каквото е дошъл, това ще даде. Всеки е дошъл 

на земята с определена програма за живота. 
Любов и богатство са несъвместими неща. Обаче 

сиромашия и любов са съвместими. В любовта няма 

господари и слуги. 
Едно от качествата на божиите служители е, че 

те носят светлина.” 
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      Учителят 
 
 Обични братя и сестри, 
 Ние ви писахме в миналото си писмо, че ще получите ред писма в 

които ще се изнасят методите и правилата за вътрешна работа, дадени от 
Учителя. Но поради възникнали въпроси между много приятели, които ни 
пишат, ще отговорим първо на тях. 
 Някои приятели питат: Не можеше ли да се постъпи по законите на 
любовта с тези, които отправят ред обвинения към Братския съвет. Обични 

сестри и братя, как постъпиха тези, към които са отправени невероятни 
грубости и побоища? Нима някой от тях потърси правата си по човешки 
пътища? Някой от тях отговори ли с поругание на отправените към него 

нелепи приказки? – Любовта не дири своето си. Ученикът не дири правото 
си, не се оплаква. Той се защитава без да изпада.  
 Всички тези правила и закони на любовта, не са ли спазвани досега с 
търпение и вяра от всички братя и сестри, към които се отправят клевети и 
всяка зла реч! Нима не сте почувствали, колко вътрешни усилия са 

направени за да се постъпва по закона на любовта? 
 Ние знаем, че човек е свързан с известни психични центрове с 

разумни същества – едни са възвишени, други – нисши. При спорни 
въпроси, важно е, с кои от тях човек е свързан. Казано е: По делата им ще ги 
познаете. 
 Учителят казва, че дето е Бялата ложа, там е и черната. За 
съществуването на Бялата ложа, необходимо е десет процента най-малко от 
другата ложа. Те служат като на канал на злото, както има канали във всеки 

дом. Като имаме пред вид тези истини, ние можем да си обясним много 
добре проявите на някои хора измежду нашите среди. 
 По два въпроса злото се стреми да внесе смут в умовете и сърцата: за 
материални, парични работи и за управляване, за властта. В любовта няма 
господари и слуги. Любов и богатство са несъвместими, казва Учителят.  
 Обични сестри и братя, тези които са по-възрастни из между нас, 
тези, които бяха при Учителя, нека се запитаме за какво дойдохме при  
Учителя: за материални блага и богатства, за високи длъжности и почести 
ли потърсихме Учителя и пожелахме да следваме учението, или бяхме 
готови да дадем втората си дреха? Нима братството със своите малки 

стопански занимания и книжнина е търсило пътища за натрупване на 
богатства в материални придобивки? Всичко това е било само да се 

поддържа печатането на Словото. Далеч от братството са били някакви 
меркантилни, търговски планове. Някои от братския съвет и тези, които са 
така много оклеветявани, не са натрупали нито богатства, нито са търсили 

почетни длъжности, нито са търсили човешката слава, макар и да са имали 
такива възможности. Кой от тях е застанал пред някого с чувство да 

експлоатира или да властва?  
 Обични сестри и братя, злото се явява, когато дадем преднина на 
материалния живот над духовния. Тогава ще оставим ли материалните 

въпроси да ни смущават? С ревизията се доказа, че няма злоупотреби. 
Нашите материални работи се уреждат по закон. Защо да се смущаваме? 

Нека пазим ума и сърцето си от всякакви външни смущения, за да можем да 
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насочваме все по-усърдно и по-усърдно съзнанието си към простите истини, 
които внасят една духовна обнова в живота, които ще ни насочат към един 

духовен възход – това е и целта на нашия живот. За да се спре и ограничи 
злото, не трябва да се занимаваме с него и да го държим в ума си. От хиляди 

години, казва Учителят, хората се занимават с погрешките на другите: съдят 
ги, одумват ги, но светът не се оправя. Друг е законът на любовта. Който 
търси закона на любовта, във всички противоречия той трябва да вижда 

доброто. Този поглед на живота ще направи човека свободен. Окултният 
ученик трябва да бъде свободен. Чрез тази вътрешна свобода той ще влезе в 

новия живот, но за това той трябва да държи матура и като я издържи, ще 
бъде записан за ученик на новата култура. 
 Обични сестри и братя, ние потърсихме Учителя и учението му, за да 

изправим живота си, да проявим любовта, Бога. Нека позовем в себе си оня 
дълбок вътрешен подтик, който ни доведе и всичко, което става около нас, 

да усилва този подтик, да укрепи вярата ни, да ни направи смели за да 
вървим в пътя на доброто, любовта и истината.  
 Злото е неизбежна сила в света. Между нас всякога ще има такива, 

които ще му бъдат служители. За нас е важно разграничили ли сми злото от 
доброто, клеветата и лъжата от истината. Ние проявяваме ли отрицателното. 

Върху това трябва да насочим нашето внимание, за да се доберем до правата 
мисъл, която да ни ръководи. Затова трябва да се вслушаме в своята 
интуиция. Великите хора са минали по вътрешния път на интуицията, казва 

Учителят. Божествените работи се уреждат само по пътя на интуицията, а 
материалните по пътя на ума.  
 Казано е: „Моите овце познават моя глас”. Сега всички сме поставени 

да видим, познаваме ли гласа на Добрия Пастир. Ако го познаваме, ще го 
следваме, ще се задълбочим в една сериозна вътрешна работа. За това ни е 

потребно да изучаваме законите, които регулират живота. Човек неизбежно 
ще се движи между доброто и злото, докато добие оная вътрешна виделина, 
която ще осветлява пътя му, той ще ходи в светлина и знание и ще знае кое е 

криво и кое е право. 
 Някой казва: Слаб човек съм. Само ти ли си слаб? Целият свят е слаб, 

казва Учителят, понеже не е готов да приеме любовта в себе си. Само 
любовта прави човека силен. Ако искаме да станем силни, трябва да 
изучаваме законите на любовта и да ги прилагаме. Любовта изключва 

насилието, а където тя съществува, има насилие, клевета, лъжа.  
 Сестри и братя, никой така дълбоко не е осветлил нашия вътрешен 

път, който ни води към любовта, към Бога, както нашия обичен Учител. При 
изобилието на тази светлина на Словото, ще оставим ли да се спънем. Дано 
бъде?! Нека очите ни да бъдат отворени и да виждат все повече великата 

Божия премъдрост и красота, за да си създадем нови отношения и връзки, 
които почиват на законите на любовта, мъдростта и истината.  
 Обични сестри и братя, една свещена война се води днес за 
изграждането на новото в света, и ние сме извикани като воини в нея да 
раздухаме огъня на любовта; до събуждаме онова светло знание за живота и 

човека, което дава себепознание и води към съвършенство. 
За всички въпроси, които ви    
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интересуват, пишете до бр. Боев             
           С братски поздрав: 

братята и сестрите  
                             от Софийското 

             братство  
 
ЦДА, ф. 1911 К, оп. 1, а.е. 50, л. 1-3. Оригинал. Машинопис. 
 
 

№ 55 
Жалба от Братския съвет до ЦК на БКП относно неустановеното правно 

положение на братството с молба да бъде одобрен неговия устав 
 

май 1958 г.  
 

 Д р у г а р и, 
На 1 март 1949 г. бе публикуван в Държавен вестник, брой 48 

Законът за изповеданията. В законния тримесечен срок, съгласно чл. 30 от 
същия закон, предадохме нашия устав на тогавашната дирекция на изпо-
веданията, който бе одобрен и представен още през 1949 г. за подписване. 

От 1949 г. до днес нашият устав остана неподписан, поради което 

нашето Братство не можа да се зарегистрира пред съда като юридическа 
личност. 

При това положение братството провежда своята културно просветна 

дейност по Закона за изповеданията и по указанията на нашия одобрен, но 
неподписан устав, без права и задължения на една узаконена юридическа 

личност. 
Изхождайки от гореизложените факти, които определят 

обезправяването на едно съществуващо братство, заело определено място в 

нашата общественост, ние поставяме пред Вас въпроса за правното 
положение на верска общност „Бяло братство” в страната. 

Ние очакваме този въпрос да се разреши въз основа на законните 
права, каквито имаме да съществуваме и работим като юридическа личност. 
Вие ще намерите нашите основания за законни и cмe убедени, че ще 

наредите до Комитета по въпросите на Бълг[арската] православна църква и 
религиозните култове да се подпише нашият устав, какъвто ние трябва да 

имаме по силата на Закона за изповеданията.  
За културно-просветните идеи,каквито има нашата верска общност 

„Бяло братство” даваме следното кратко изложение: 
 Бялото братство съществува повече от половин век сред българския 
народ като религиозно обществено движение. То е продължение на 

богомилството и е носител на същите идеи и живот. Бялото братство в 
България е религиозно, духовно, философско, обществено движение с 
общочовешко значение. Молим това право да му бъде признато от 

отечественофронтовската власт.  

                                                 
  Добавено ръкописно. 
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 Нашият учител П. К. Дънов, основоположник и създател на 
обществото, не е само проповедник, но е педагог, мислител и музикант със 

световна известност. Той учи хората на чист, трезвен и природосъобразен 
живот. Като философ, той е засегнал почти всички въпроси, които вълнуват 

съвременния човек. Като педагог, той е дал ценни методи за възпитанието 
на човека, за подържане на неговото здраве,за развиване добрите заложби в 
него. Учителят е създател на значително музикално творчество: песни,  
художествени музикални пиеси, върху които тепърва музиколозите ще има 
да се произнасят. Той е създател на ценни гимнастически упражнения, 

ритмични и хигиенични, придружени с музика, един метод за 
хармонизиране на човека със силите на природата. Учителят създаде едно 
общество, Братството, проява на здрав колективен живот, основан на вярата 

и обичта към човека, затова се нарича - братство. Животът на братството е 
положен на религиозна основа, но той се изразява в ред хубави колективни 

прояви: обща работа, общи екскурзии и летувания в планините, 
гимнастически упражнения, общ музикален живот и др. Това е живот на 
един здрав колектив. Нашите последователи в своето мнозинство са добри 

производственици, членове на Т.К.З.С., отличници и ударници на 
предприятия и учреждения, високо съзнателни работници. Членовете на 

Братството са трезвениците с добро гражданско поведение, граждани, които 
спазват обществения ред и имат чувство на отговорност. Животът на 
братството е в съгласие със съвременното социалистическо общество и е 

едно красиво разнообразие в него. Бялото братство тъй самобитно и 
оригинално, както е възникнало и се е развивало сред бългapския народ, 
трябва да бъде правилно оценено, с държавнически усет, дълбочина и 

далновидност. Бялото братство е хубаво явление, което прави чест на 
българския народ и повдига престижа му пред останалия свят, защото е 

излязло вече от пределите на България и има привърженици навсякъде 
между които и много хора на науката. При това Братството не струва нищо 
на народната власт – то не иска субсидии, нито помощи, нито друга 

материална подкрепа – то съществува на самоиздръжка.  
Бялото братство участвува активно в борбата за мира в нашата 

страна. Неговите членове са привърженици на мира. Те се молят и работят 
за мира в света. Представител на братския съвет участвува в националния 
комитет на мира. Въз основа на всичко гореизложено, ние очакваме да 

уважите нашите законни основания. 
Да разгледате този въпрос и да решите с нареждане до Комитета по 

въпросите на Бълг[арската] православна църква и религиозните култове, да 
се подпише нашият устав, който от 9 години стои неподписан от 
съответните лица за да добием права и задължения като регистрирана 

юридическа личност. 
Вашите законни и положителни решения се очакват от хиляди 

последователи на нашето Братство, от името на което и от наше име Ви 
поднасяме признателност, благодарност и поздрави: 
 

Верска общност „Бяло братство” 
Братски съвет: 

Борис Николов 
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       Никола Гръблев 
       Ж. Ганев 

Жечо Панайотов 
       Паша Теодорова 

Боян Боев 
 
ЦДА, ф. 1911 К, оп. 1, а.е. 17, л. 1 с гръб, 2. Оригинал. Машинопис. 
 
 

№ 56 
Доклад от министъра на финансите и държавния контрол Кирил 

Лазаров до председателя на Министерския съвет Антон Югов „Относно 

финансово-стопанската дейност на верска общност „Бяло братство” 

/дъновисти/” 
 

17 юни 1958 г. 
 
№ ДК-89 
 
Другарю Председател, 
По постъпили сигнали органи на Държавния контрол извършиха 

ревизия на финансово-стопанската дейност на Верската общност "Бяло 
братство" /Дъновисти/ - София. 

Верската общност „Бяло братство” е регистрирана пред Комитета при 
Министерството на външните работи по въпросите на Българската 

православна църква и на религиозните култове, обаче няма утвърден устав и 
не е призната за юридическа личност. Същата общност има свои клонове 
във всички по-големи градове и някои села в страната. 

Общността се ръководи от върховен братски съвет състоящ се от 
ръководителите на всички клонове. От своя страна този съвет избира 

братски съвет в състав от 7 души финансов съвет от 3 души, които 
ръководят текущата дейност на общността. Братският и финансовият съвети 
имат седалище в София. 

Ръководството на общността /председател Борис Николов Дойнов/ 
укрива броя на последователите си и не събира от тях определен членски 

внос. Средства за издържане дейността на общността се набират от 
привържениците на сектата, явно или анонимно, чрез волни пожертвувания 
/приноси/ и от продажба на книжнина - беседи, четени от Петър К. Дънов.  

При ревизията е установено, че освен религиозно-духовна дейност 
Верската общност "Бяло братство"развива и доста широка неприсъща за нея 

стопанска дейност, от която събира значителни  доходи в много по-големи 
размери от необходимите за провеждане на духовната дейност. 
Ръководството на общността с постъпилите суми е закупувало недвижими 

земеделски имоти и дворни места в София и в провинцията. Особено ясно 
тази дейност е изразена в София. В квартал "Сталин" местността "Изгрев" 

дъновистите са създали вече своя материална база с компактна маса свои 
съмишленици. Тук ръководството на общността се стреми да създаде свое 
верско общество, управлявано по свои вътрешни закони и правила, в някои 
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отношения по-различни от действуващите закони. Това проличава от 
изказвания на някои техни ръководители. Например, председателят на 

общността Борис Николов Дойнов се е изказал на събрание /протокол № 12 
от 1953 г./, че: "Не е необходимо да се прилагат в нашите събрания закони и 

правилници, с които си служат външните общества, ние ще се ръководим 
само от вътрешния закон". 

Развиването и провеждането на стопанска дейност от верската 

общност "Бяло братство" е в противоречие с действуващите закони в 
страната, тъй като общността не е юридическа личност, следователно не е 

носител на права и задължения и не може да притежава и стопанисва имоти. 
С цел да заобиколят законите при провеждането на тази дейност, 
ръководителите на общността си служат с подставени лица - дъновисти, на 

името на които са издавани нотариалните актове за закупуваните имоти. 
Тези лица са подписвали декларация, от която се вижда, че така 

купения имот макар да се води на тяхно име не е тяхна частна собственост, 
тъй като е купен със средства на общността "за в полза на Българския 
народ". При проверката се оказа, обаче че има лица, които не са давали 

такива декларации. 
Тази практика на закупуване недвижими имоти със средства на 

общността, нотариалните актове за които се издават на частни лица създава 
възможност след изтичане на известно време да се спори по собствеността 
на закупените имоти, какъвто е случаят с имотите закупени на името на Зоя 

Тодорова Божкова, инж. Тодор Симеонов, Илия Узунов и др. А има и такива 
случаи,при които "Бяло братство" се опитва да присвои държавни имоти. 
Например през 1931 г. софийският жител Арон Яков Юда Фархи, 
/търговец/е заминал за Америка без да е оставил наследници или 
пълномощници в България. При заминаването си същият е оставил 

нотариалния акт за дворното си място и къща в кв. Изгрев на ръководството 
на Верската общност "Бяло братство" /дъновисти/, без да им е прехвърлил 

собствеността. В тоя случай, съгласно Закона за собствеността, въпросният 

имот е преминал в собственост на държавата. Въпреки това, верската 
общност е владяла незаконно тоя имот от 1931 г. досега, без да извести на 

съответните власти, нито пък е подала декларация, че притежава този имот, 
съгласно Закона за едрата градска собственост. А през време на ревизията 
ръководството на общността чрез различни машинации направи опит да 

прехвърли собствеността на тоя имот върху тяхна съмишленица - 
дъновистка. 

При приложението на Закона за едрата градска собственост. част от 
недвижимите имоти на "Бялото братство" находящи се в квартал "Сталин" 
местността "Изгрев" /15.160 дка/ са преминали в собственост, на Софийския 

жилищен фонд. Изпълнителният комитет на СГНС вместо да развие свои 
мероприятия върху тия имоти редовно ги отдава под наем на верската 

общност, която ги използува и обработва. 
При ревизията е било установено, че ръководството на верската 

общност с цел да укрие истинското финансово състояние на общността не е 

водило точна отчетност за имуществото както и за текущите приходи и 
разходи на общността. 
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Освен това, при стопанисването както на собствените, така и на 
наетите под наем имоти ръководството на верската общност не спазва 

законоустановения ред, като не отчита редовно текущите парични приходи, 
не установява и не отчита, по съответния ред добивите от земеделските 

култури и овощни насаждения. Създадената по този начин безотчетност и 
безконтролност създава възможност за разхищения и злоупотреби. 

Докато е бил жив Петър Константинов Дънов - основател и идеолог 

на "Бялото братство" - той еднолично е ръководил цялата дейност на 
общността, не е водил счетоводство за приходите и разходите и не е давал 

отчет пред никого. След неговата смърт /27.ХІІ.1944 г./ избраният братски 
съвет е наредил /с протокол № 1 от 1.I.1945 г./ да се заведе редовна 
счетоводна отчетност. При завеждането на счетоводството обаче, касиер-
счетоводителят и член на братския съвет Жечо Панайотов Жеков, 
съзнателно е допускал груби извращения на изискванията за счетоводната 

отчетност и нарушения на финансовата дисциплина. Така, той е открил 
счетоводството на 1.І.1945 г. с нулево салдо, без да е осчетоводил 
намерените парични наличности, сребърни и златни ценности, движимо и 

недвижимо имущество, литература к други останали след смъртта на Петър 
Дънов, въпреки че самият той заедно с останали те членове на финансовия 

съвет е извършил описването на това имущество и саморъчно е съставил 
описите, които е прибрал за осчетоводяване. Намерената и описана парична 
наличност е била разпреде лена от братския съвет и раздадена на доверени 

лица - дъновисти -за съхранение, а касиер-счетоводителят е бил задължен да 
записва извънсчетоводно /на едно тефтерче/ на кои лица са раздадени 
сумите и кога са ги върнали. Описите за намерените суми, протокола за 

разпределението им между доверените лица и тефтерчето водено от 
счетоводителя упорито се укриват от председателя на братския съвет Борис 

Николов Дойнов и касиер-счетоводителя Жечо Панайотов Жеков и не са 
били предадени на ревизията. Вместо тези оригинални отчетни документи, 
от които може да се установя точния размер на паричната наличност към 

1.І.1945 г. братският съвет е представил на ревизията пет различни 
документи съставени на различни дати през време на ревизията, въз всеки от 

които се посочва различен размер на паричните средства намерени след 
смъртта на Петър Дънов и различно разпределение на сумите между 
доверените лица. 

По този начин братският съвет преднамерено укрива точния размер 
на паричната наличност и други ценности и затруднява пълното изясняване 

на финансовото състояние на верската общност. При ревизията е било 
установено, че братският съвет не може да отчете 126,130 лева, за които 
може да се предполага, че са присвоени от членовете на братския съвет или 

други доверени лица, които са разполагали със средствата на общността. 
Установен е също така касов дефицит на касиера Жечо Панайотов Жеков в 

размер на 11,025 лева. За наличието на неотчетени суми от намерените 
наличности към 1.І. 1945 г. говорят и някои странични факти. Така, през 
1945 г. верската общност е закупила печатарска машина за 46,504 лева от 

средствата оставени след смъртта на Петър Дънов и раздадени за 
съхранение в доверени лица. Сега две от тия доверени лица /Никола Антов и 
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Борис Николов - председател на общността/ спорят, че всеки от тях по 
отделно е изплатил стойността на печатарската машина. 

Останалите след смъртта на Петър Дънов златни монети ценности са 
били предадени на Борис Николов - председател на общността да ги 

съхранява. Същият вместо да декларира и предаде в БН банка 
съхраняваните от него златни монети и ценности, съгласно 986-то 
постановление на Министерския съвет от 22.XIІ.1952 г., ги е укрил в 

специално излят циментов блок оформен като обикновен камък и изнесен на 
Витоша в района на хижа Алеко. Тия ценности /75 златни наполеона, 73 

златни турски лири, 60 златни рублета, 20 щатски долара и др./ на 5.VII.1957 
г. са открити и иззети от органи на народната милиция. 

Ревизията е установила също така, че текущите приходи са събирани 

и отчитани безконтролно. Първоначално през 1945 г., приходите са 
събирани с тетрадка, а по-късно по квитанции без да е водена сметка за броя 

на кочаните от които са издавани тези квитанции. Тетрадката, а също така и 
13 броя от кочаните сега липсват. Но този начин се укрива точният размер 
на приходите и се създават условия за присвояване на част от тях. 

Ръководството на верската общност не се е считало и с данъчните 
закони в страната и не е изпълнявало задълженията си към държавата. 

Въпреки че получава дарения и развива стопанска дейност, същото 
ръководство не е изплащало следуемите се вноски, които от 1945 г. до края 
на 1957 г. заедно с лихвите възлизат на 572,000 лева. 

Освен това, ръководството на общността е нарушило и чл.22 от 
Закона за изповеданията, като без съответно разрешение е сключило договор 
с издателство в Париж, като колективен автор на религиозна книжнина. При 

това то е нанесло щета на фиска, като не е декларирало доход от авторско 
право. 

Другарю Председател, 
От изложените в доклада констатации се вижда, че в действителност 

се е създало ненормално и неестествено положение една верска общност, 

която не е юридическа личност, чрез заобикаляне по различни начини на 
законите в страната да развива неприсъща за характера ù широка стопанска 

дейност и то при груби нарушения на съществуващите законоположения. По 
такъв начин верската общност се отклонява от духовната си дейност и се 
създава възможност за облагодетелствуван на недобросъвестни частни лица 

за сметка на обществени средства. 
За констатираните при ревизията закононарушения и престъпления 

Министерството на финансите и държавния контрол изпрати преписката на 
главния прокурор на републиката за търсене на наказателна отговорност и 
предписа на финансовите органи да съберат дължимите данъци. 

За да се преустанови по-нататъшното съществуване на стопанската 
дейност развивана незаконно от верската общност "Бяло братство" и да се 

предотврати по-нататъшното използуване от други лица на имоти, които 
съгласно разпоредбите на Закона за собствеността принадлежат на 
държавата, както и за по-правилно стопанисване на недвижимите 

имоти,собственост на жилищния фонд, предлагам Министерският съвет да 
вземе следното решение: 
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1. Софийският градски народен съвет - жилищно управление да 
преустанови в бъдеще отдаването под наем на Верската общност „Бяло 

братство” - собствените си стопански имоти и обществени сгради. 
2. Министерството на комуналното стопанство, благоустройството и 

пътищата чрез органите за жилищно стопанство и държавни имоти при 
околийските и градски народни съвети да издири и включи в държавния 
жилищен фонд всички недвижими имоти закупени със средства на Верската 

общност „Бяло братство” - намиращи се в София и провинцията. 
 

М и н и с т ъ р: К. Лазаров 
 
ЦДА, ф. 136, оп. 26, а.е. 383, л. 6-11. Оригинал. Машинопис.  
 
 

№ 57 
Препис-извлечение от протокол № 25 на заседание на Министерския 

съвет с решение по доклада на министъра на финансите и държавния 

контрол Кирил Лазаров „Относно финансово-стопанската дейност на 

верска общност „Бяло братство” /дъновисти/” 
 

11 юли 1958 г. 
 
Предложение 
14. Предложение от Министъра на финансите и Държавния контрол 

по доклад № ДК-89 от 17.VІ. за финансово-стопанското дейност на Верската 

общност „Бло братство” /дъновисти/ 
 
Решение 
Приема се за сведение. Министерството на финансите и държавния 

контрол съвместно със Софийския градски народен съвет, Министерството 

на комуналното стопанство, благоустройството и пътищата и Комитета по 
въпросите на Българската православна църква и религиозните култове да 

вземат необходимите мерки в духа на действащите законни разпоредби. 
 

За Председател на Министерския съвет: /п/ Г. Трайков  
Секретар на Министерския съвет: /п/ Ат. Войнов  

Верно, 
Н-к отдел Обща канцелария: 

/Ст. Цонев/ 
 
ЦДА, ф. 136, оп. 26, а.е. 383, л. 2. Препис. Машинопис.  
 
 

№ 58 
Изложение от Братския съвет до СГНС във връзка с правени 

проучвания за строителството на телевизионен център върху имоти на 

братството в кв. „Изгрев” 
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14 юли 1958 г. 
 
 Научаваме се, че при Вас се правят проучвания за определяне място, 
гдето да се построи студио за телевизията. Между другите места са 

посочени и местата на верска общност „Бяло братство” – молитвения дом, 
игрището за паневритмия, както и малкия парк, гдето е погребан Учителят 
ни Петър К. Дънов. Полянката-игрище е свързана с риталите на нашата 

верска общност, а всички тези места са център на едно духовно движение, 
което има хиляди последователи в страната. Тук е работил Учителят ни 

Петър К. Дънов в продължение на повече от 30 години. Ако бъдат иззети 
тези места, ще се засегнат чувствата и интересите на хиляди наши членове, 
граждани на Република България. Цялостното запазване на този наш квартал 

има и историческо значение. 
 Ако в проучванията е взет предвид мотива да не се отпусне място от 

Парка на свободата, за да не пострадат горските насаждения, то поменатите 
места на „Бялото братство” представляват продължение на Парка на 
свободата, залесени са като него с борова гора и с овощни градини. Тези 

места също се използват както от нашите членове, така и от цялото 
гражданство. При това, местата са в съседство с квартал вече гъсто населен, 

нещо, което ще затрудни евентуалното разширение на студиото в бъдеще. 
 За целта – построяване на студиото, би могло да се намери много по-
подходящо място около София, до бившите барутни погреби край шосето за 

село Дървеница има обширно празно пространство, което е държавно и няма 
нужда да се отчуждава. То дава голяма възможност за по-нататъшно 
разширяване на телевизионното студио с нови отдели и постройки. 
 Молим да имате предвид гореизложеното, като местата и сградите на 
нашата верска общност да се оставят свободни и да не се посяга на тях, 

както в случая, така и за каквито и да било цели. 
С почитание: 
Верска общност „Бяло братство”  
Братски съвет: 

Председател:  Б. Боев 
 

ЦДА, ф. 1911 К, оп. 1, а.е. 23, л. 1. Оригинал. Машинопис. 
 
 

№ 59 
Докладна записка от Гавраил Димитров до председателя на Комитета 

относно проведено съвещание в Държавния контрол във връзка със 

състоянието на недвижимите имоти на Бялото братство 
 

5 август 1958 г.  
 
 Другарю Председател, 
 На 2 август 1958 г., от 9 до 11 ч. се състоя съвещание в кабинета на 

др. Ефтимов от Държавен контрол. На съвещанието присъстваха: др. 
Ефтимов, инспекторите – др. Захариев и др. Тончев и юрисконсулта – др. 

Гълъбов – всички от Министерството на финансите и държавния контрол, 
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др. Шиваров – от Министерството на комуналното стопанство, 
благоустройството и пътищата, др. Владимиров – от Сталинския райсъвет, 

представител на отдел „Държавни имоти и жилищно стопанство” при СГНС 
и др. Г. Димитров от Комисията по изповеданията.  
 Др. Захариев и др. Тончев запознаха накратко съвещанието с 
материалите по извършената през 1958 г. ревизия на верската общност 
„Бяло братство” в кв. Изгрев – София и във връзка с взетото на 11 юли т.г. 
решение на Министерския съвет и набелязаните мероприятия от СГНС. 
 Съвещанието следваше да се занимае със следните въпроси: 
 1. Одържавяване на недвижими имоти в кв. Изгрев за нуждите на 
телевизионния център, в които площи попадат поляната и съседния на нея 
парцел заедно със столовата и молитвения дом на верската общност „Бяло 

братство” – София.  
 2. Одържавяване и актуване на недвижимите имоти на верската 

общност „Бяло братство”, фигуриращи на името на подставени частни лица 
и по-нататъшното стопанисване на тези имоти. 
 По предложение на др. Ефтимов по първия въпрос не се разисква, тъй 

като е политически и ще бъде решен централно. 
 При разискването на втория въпрос се получи пълно единомислие 

относно необходимостта и законността от одържавяването на всички  
недвижими имоти на верската общност „Бяло братство”, фигуриращи на 
името на подставени частни лица. Препоръча се съответните служби при 

СГНС и Сталинския райсъвет да пристъпят към издирване и актуване на 
въпросните имоти, намиращи се под чертите на София, а на Министерството 
на комуналното стопанство и благоустройството се препоръча да издири и 

актува всички недвижими имоти на верската общност „Бяло братство” в 
страната. 
 При разискванията на този въпрос, съвещанието имаше предвид 
следните мотиви: 
 а/ верската общност „Бяло братство” няма право да упражнява 

стопанска и търговска дейност /като продава продукти от стопанисваните 
имоти/; 
 б/ верската общност „Бяло братство” няма качества на юридическо 
лице, и поради това не може да бъде собственик на недвижими  имоти; 
 в/ всички недвижими имоти закупени със средства и за сметка на 

верската общност „Бяло братство”, актуване на името подставени частни 
лица, следва да се считат за безстопанствени и следователно като такива 

преминават в собственост на държавата. 
 Относно стопанисването на тези имоти възприе се идеята, да се 
препоръча на СГНС за в бъдеще да не дава под наем недвижими имоти за 

стопански нужди на Бялото братство. Да се изчака изтичането на срока на 
досегашните договори. 
 По отношение на парцелите включващи поляната, молитвения дом и 
гроба на Дънов, да не се бърза с въпроса за стопанисването, а да се запази 
досегашното положение, докато се доведе до край решението на Столичния 

градски народен съвет за застрояване на телевизионния център, с което по 
най-безболезнен начин ще стане разрешаването на въпроса за отнемането на 

въпросните три парцела. 
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Г. Димитров 

 
ЦДА, ф. 165, оп. 9, а.е. 1147, л. 1-2. Оригинал. Машинопис. 
 
 

№ 60 
Жалба от Братския съвет на Бялото братство до Комитета и ЦК на БКП 

срещу одържавяването на имотите на братството и изграждането върху 

тях на Телевизионен център с молба да се дадат същите под наем на 

общността до започване на строежа 
 

24 ноември 1958 г. 
 
 Като изказваме от името на нашите членове в София и провинцията 

нашите най-добри чувства към народната власт, каквито не веднъж сме 
изразявали, ние ви молим да се вслушате в нашата скромна и сърдечна 

молба към вас.  
В своето най-голямо мнозинство членовете на Бялото братство в 

Coфия и провинцията са добри производственици, отличници по 

предприятия, учреждения, високосъзнателни работници, които проявяват  
необходимата изпълнителност в работата и висока трудова дисциплина. 

Бялото братство внедрява в тях любов към колективния живот, 
взаимопомощ, братски отношения и нравствена чистота и въздържание. 

Позволете ни да Ви посочим, че преди Девети септември наши 

членове са оказвали помощ на нелегалните комунисти и антифашисти. Не са 
малко случаите в които наши членове са съдействали на нелегалните лица 

да се укриват от фашистката полиция. 
А веднага след Девети септември нашите членове по места активно 

подкрепиха властта на отечествения фронт. Те оказваха пълно съдействие на 

изборите и агитираха за Заема за свободата през 1945 г. Само в гр. Айтос от 
наши членове бяха записани облигации за 400 000 лв. Ние подпомогнахме 

изхранването на югославските деца, събирахме помощи за Румъния и 
оказвахме помощ на бедни и болни граждани.  

Нашето движение е напълно самобитно, наше, родно. То се създаде и 

укрепна в нашата страна и е независимо от всякаква външна помощ от 
чужбина. Бялото братство е продължение на Богомилството. То е напълно 

лоялно към нашата народна власт, която за разлика от политическите 
режими му осигури пълна свобода.  

Въпреки направените от нас своевременно постъпки за признаване на 

Бялото братство за юридическа личност съгласно Закона за изповеданията, 
този важен за нас въпрос още не е разрешен, макар че нашата религиозна 

общност е надлежно регистрирана пред Комитета по въпросите на 
Българската православна църква и на религиозните култове. Нашият устав е 
напълно съгласуван с Комитета и ние очакваме необходимото ни признание.  

Тъй като преди Девети септември ние бяхме гонени от властта и 
нямахме никаква възможност като колектив да притежаваме имоти, затова 

бяхме принудени да дадем мандат на отделни физически лица да купят 
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известни недвижими имоти за наша сметка с пари събрани от членовете на 
братството, срещу които имоти Братството получаваше контра летър. 

Братството е заплащало данъците на тези имоти, които служат на нашите 
религиозни нужди и ритуали. При това положение от няколко години насам 

нашият терен, на който се намира молитвения дом, полянката, където 
правим гимнастическите упражнения и място с гроба на Учителя Петър К. 
Дънов, е предмет на проектирани отчуждавания.  

В последно време се започна процедура по отчуждаването на 
последните имоти за строежа [на] Телевизионен център в столицата. В 

законния срок ние посочихме, че СГНС би могъл да представи за същата цел 
и обществена нужда други имоти. И докато нашата верска общност 
очакваше да ù бъдат освободени от отчуждавания, преди известно време ни 

се съобщи, че тези имоти били държавни и че собствеността е прехвърлена 
на управлението на съобщенията при Министерството на транспорта и 

съобщенията. Основание за одържавяване на нашите имоти е това, че 
нашата верска общност не е още призната за юридическа личност, че при 
това положение имотите са ничии. 

Нека ни бъде позволено да смятаме, че одържавяването на нашите 
имоти, които в дадения случай се третират като ничии е нарушение на 

нашата социалистическа законност. Законът за собствеността, който се има 
предвид в случая, има предвид съвсем други случаи на ничии недвижими 
имоти. Ние смятаме, че нашите имоти съвсем не могат да се третират за 

ничии, че те имат свои собственици, че при това положение те не могат да 
бъдат одържавени. 

Нашето ново законодателство съвсем не забранява на един колектив 

да даде мандат на едно лице да откупи със средствата на колектива известни 
недвижими имоти за нуждите на колектива. По този начин биха могли да 

постъпят всички колективи, които не притежават юридическа личност, без 
да извършат нещо непозволено от нашите закони. По посочените вече 
практически съображения ние дадохме мандат на отделни физически лица 

да купят необходимите недвижими имоти още преди Девети септември. И 
тези имоти обслужват нашите религиозни нужди години наред. 

Строежът на телевизионен център, както ни се съобщи, няма да 
започне наскоро. За него нямало още утвърдени архитектурни планове. За да 
не се спъва нашата религиозна дейност, на която нашата народна власт  не е 

създавала пречки, ние помолихме Управлението на съобщенията да сключи 
с нас договор за наем на същите имоти с краен срок – започване на строежа. 

Вместо да уважи тази наша законна молба Управлението на съобщенията 
предава ползването на същите имоти на трети лица – 56 основно училище за 
занималня на учениците – като съобщава да опразним и предадем до 1 

декември т.г. молитвения дом – черквата ни и трапезарията ни. 
Нашият молитвен дом ни е необходим за нашите религиозни нужди, а 

трапезарията, която обслужва целия квартал е първият обществен стол в 
нашата страна и тяхното изземане не е обществено оправдано. 

Поради всичко това, ние Ви молим да наредите да се отложи 

заемането на посочените имоти още сега и да се предложи на Управлението 
на съобщенията да ни ги даде под наем до започването на строежа на 

телевизионния център и до разрешаването на нашите въпрос от Вас. 
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При това положение няма да се попречи на строежа на 
Телевизионния център. А няма и да се спъне нашата религиозна дейност.  

В очакване, че нашите въпроси ще бъдат справедливо разрешени от 
Вас оставаме 

          С другарски поздрав: 1. П. Теодорова 
       2. Б. Боев 
       3. Н. Гръблев 
 
ЦДА, ф. 165, оп. 7, а.е. 163, л. 3-9. Оригинал. Машинопис. 
 
 

№ 61 
Докладна записка от служителя на Комитета Гавраил Димитров за 

извършено наблюдение на молитвено събрание на Бялото братство на 

28 декември 1958 г. 
 

5 януари 1959 г. 
 
Другаря Председател, 
Във връзка с извършеното на 28 декември 1958 г. наблюдение на 

молитвеното събрание на верската общност „Бяло братство” в кв. „Изгрев” – 
София, донасям следното: 

Молитвеното събрание започна в 9 часа под ръководството на един от 
оркестрантите – цигулар, който през цялото време ръководи събранието. 
Същият близо един час чете беседи на Учителя, след което всички 

богомолци изпяха няколко духовни песни и точно в 6 ч. и 50 минути 
отидоха на поклонение пред гроба на Дънов, където посрещнаха изгрева на 

слънцето. Много от присъстващите дълбоко се покланях пред гроба, леко го 
пипаха с ръка и след това прекарваха ръка по лицата си, а други поставяха 
върху гроба плодове и след 4-5 минути отново ги вземаха. 

От 7.15 ч. до 8 ч. се състояха духовни игри – паневритмия. 
За разлика от по-предишните молитвени събрания, на които 

присъстваха повече от по 500 души, то сега посетителите на събранието едва 
наброяваха към 150 души, от които мъжете бяха към 50 души. Също така, за 
разлика от по-преди почти всички присъстващи бяха скромно облечени. 

 
Г. Димитров 

 
ЦДА, ф. 165, оп. 9, а.е. 1181. Оригинал. Машинопис. 
 
 

№ 62 
Присъда на Софийски градски съд по делото срещу членовете на 

Братския съвет на Бялото братство Борис Николов и Жечо Панайотов , 
осъдени съответно на 12 и 8 години затвор 

 
19 май 1959 г. 
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№ 31-VII/19.05.1959 г. 
по НОХД № 4/59 г. на СГС - НО 

I. Признава подсъдимият Борис Николов Дойнов, 59 г., роден в гр. 
Габрово, жител на гр. София, сега в софийския затвор, българин, български, 

гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, безпартиен, 
мозайкаджия, за виновен в следното: 

1. За това, че през периода 1945 г. до 1958 г. в гр. София в качеството 

си на длъжностно лице присвоил сумата 170 385 лв. пари на „Бялото 
братство”, верска общност в гр. София поверени да ги пази и да ги 

управлява и за да осуети и затрудни откриването на деянието е подправил 
документи и извършил I друго престъпление, свързано с присвояване, 
поради което на основание чл. 106 ал. II във връзка с чл. 35 от НК, го осъжда 

да изтърпи наказание в размер на 12 г. лишаване свобода, с лишаване от 
права по чл. 28 т. 1 - да бъде избирател и т. 3 - да упражнява отчетническа 

професия - от НК за срок от 15 години, считан от влизането на присъдата в 
законна сила, с конфискация на 1/2 част от имуществото. 

2. В това, че като длъжностно лице по същото време и място не е 

положил достатъчно грижи за стопанисване, запазване и управляване на 
повереното му имущество, поради което последвало разпиляването му и са 

причинени значително вреди на братството в размер на сумата 39 699 лв. 
поради, което на основание чл. 113 ал. 1, във връзка с чл. 35 НК, го осъжда 
да изтърпи наказание в размер на 3 години лишаване от свобода. 

3. В това, че по същото време и място в гр. София е нарушил 
постановленията и разпорежданията на МС, относно валутните ценности, 
които е укрил и в началото на 1953 г. до м. VІ. 1957 г. като представител на 

„Бялото братство” и не е декларирал и не е продал на БНБ в срок 
притежаваното от него злато, поради което на основание чл. 240 ал. 1, във 

връзка с п. 5, 43 и 78 от 986-то постановление на МС от 1952 г. и във връзка 
с чл. 35 от НК, го осъжда да I изтърпи наказание в размер на 3 г. лишаване 
от свобода и 25 000 лв. глоба в полза на държавата. 

Отнема се в полза на държавата златото, описано в оценителния 
протокол на чл. 38 и 39 от т. ІІІ на следното дело. 

4. В това, че по същото време и място не е изпълнил законна 
разпоредба във връзка с издаването на книги, като през 1955 г. е сключил 
договор за издаване на негова книга в чужбина срещу % за авторско право в 

чужда валута, поради което има основание чл. 117 във връзка с чл. 35 от НК, 
го осъжда да изтърпи наказание в размер на 2 г. лишаване от свобода. 

На основание чл. 39 НК, налага на подсъдимия да изтърпи едно общо 
наказание в размер на 12 г. лишаване от свобода с лишаване от права по чл. 
28, т. 1 и т. 3 от НК за срок от 15 години, считано от влизане на присъдата в 

законна сила и конфискуване на 1/2 идеална част от имуществото му и да 
заплати на държавата глоба в размер от 25 000 лв. 

II. Признава подсъдимия Жечо Панайотов Жеков, 65-годишен 
poден в гр. Ямбол, жител на гр. София, сега в Софийския затвор, българин, 
български гражданин, със средно образование, неосъждан, пенсионер, 

безпартиен за виновен в следното: 
1. В това, че през периода 1945 до 1958 г. в гр. София като 

длъжностно лице касиер-счетоводител на „Бялото братство” е присвоил 
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обществени пари, връчени и поверени му в качество да ги пази и управлява 
в размер на 39 196 лв.. като, за да затрудни и осуети откриването на 

деянието, е подправил и унищожил документи и книжа, отнасящи се до 
присвоените пари, поради което и основание чл. 106, ал. II във връзка с чл. 

35 от НК го осъжда да изтърпи наказание в размер на 8 години лишаване от 
свобода с лишаване от правата по чл. 28 НК т. 1 да бъде избирател и т. 3 да 
заема отчетническа професия за срок от 10 години, считан от влизането на 
присъдата в законна сила и конфискация на 1/2 част от имуществото му. 

2. В това, че като касиер-счетоводител на „Бялото братство" от 1945 

г. до 1958 г. в гр. София не е положил достатъчно грижа за управляването на 
възложената му работа и запазване на повереното му имущество и от това са 
последвали значителни вреди в размер на 39 699 лв. поради което на 

основание чл. 113 ал. I във връзка с чл. 35 НК го осъжда да изтърпи 
наказание в размер на 3 години лишаване от свобода. 

3. В това, че като представител на Бялото Братство в София от 
началото на 1953 г. до 9.VI.1957 г. не е декларирал и предал на БНБ 
притежаваното от него злато, поради което и на основание чл. 240 ал. 1 НК, 

във връзка с п. 43 и 78 от 986-тото постановление на МС от 1952 г. относно 
валутните ценности и чл. 35 НК го осъжда на 3 години лишаване от свобода 

и да заплати глоба в размер на 25 000 лв. 
На основание чл. 39 НК, налага на същия подсъдим едно общо 

наказание в размер на 8 г. лишаване от свобода и лишаване от права по чл. 

28 т. 1 НК за срок от 10 години, считан от влизане на присъдата в законна 
сила и конфискация на 1/2 част от имуществото му и глоба в размер на 25 
000 лв. 

Конфискува иззетата литература, която да се унищожи след 
влизането на присъдата в сила. 

Осъжда подсъдимите да заплатят направените по делото разноски в 
размер на 1620 лв. 

Зачита предварителното им задържане от 3.IX. 1958 г. 
Присъдата може да се обжалва пред ВС на НРБ в двуседмичен срок 

считан от днес - 19.V.1959 г. 
Председател: Димитър Игнатов 
Членове съдебни заседатели: 1. П. Ангелова 

    2. С. Лозанов 
 
Забележка: Сумите пари са обозначени в нови пари от 1953 г. 
Съгласно обмяната на парите на 9.05.1953 г. по силата, на която за 

100 лв. се обменяха за 4 лв. Изчисленията са правени като сумата на стари 
пари се умножаваше с 4/100. Пример: Сумата 500 000 лв. стари пари се 

умножава х 4/100=20 000 лв. нови пари 
 
Публикува се по: Изгревът на Бялото братство. Пее и свири, учи и живее. Сборник. 

Т. 3. С., 1995. 262-263. 
 
 

№ 63 

347



  

Докладна записка от служителя на Комитета Гавраил Димитров 

относно наказателното дело срещу членовете на Братския съвет на 
Бялото братство Борис Николов и Жечо Панайотов 

 
23 май 1959 г. 

 
Разглеждането на делото започна на 17.ІІІ.1959 год. от състав на Соф. 

гр. съд и на 18.ІІІ. бе отложено по искане на защитата, с оглед да се даде 
възможност за представяне на нови доказателства по делото. 

На 15.V. т.г. продължи разглеждането на делото при същия състав на 
съда. Разпитани бяха допълнително към 15 свидетели на защитата, много от 
които са членове на Партията още от преди 9.ІХ.1944 г., като някои от тях 

впоследствие отпаднали. Свидетелите – партийци дадоха най-благоприятни 
показания за подсъдимите, като ги охарактеризираха като прогресивни 

граждани, които преди 9.ІХ.1944 г. активно са подпомагали борбата срещу 
фашизма, укривали са нелегални, давали са подслон на осиротели деца 
чиито родители са били убити от органите на фашистката власт, парично 

подпомагали делото на Партията и др. Други от тях дълги години са 
работили като мозайкаджии при подсъдимия Борис Николов, който знаел че 

са комунисти, но не ги издал. 
Особено интересни бяха показанията на един от свидетелите – 

гражданката Алфиери, италианка по произход, която разобличи Дънов като 

морално паднал тип. Разказа как мъжът ù на три пъти я пращал при Дънов и 
как тя се скарала с последния, разказа за садистките прояви на Дънов над 
млади жени от Братството, също и за един случай, при който Дънов след 

гаврене с една жена я отровил и захвърлил в една дъсчена барака. 
След разпита на свидетелите прокурора Руменов произнесе дълга /7 

часа/ заключителна реч, в която подробно описа престъпленията на двамата 
подсъдими Борис Николов и Жечо Панайотов, и почти в цялото си изказване 
непрекъснато наблягаше на мисълта, че никой не съди верската общност 

„Бяло братство”, нито Борис Николов и Жечо Панайотов заради техните 
религиозни вярвания, а се съдят двама нарушители на нашата законност. 

Защитата на подсъдимите бе поверена на 6 души адвокати измежду 
които Иван Бояджиев, Георгиев, Цонев и Тенев, които в своите защитни 
речи поискаха от съда да оправдае подсъдимите, като се позоваваха на 

обстоятелството, че верската общност „Бяло братство” не е обществена 
организация и нямала качество на юридическа личност. 

Подсъдимите заявиха, че не с признават за виновни. 
През време на почивката направих достояние на съдията Дим. 

Игнатиев, че верската общност „Бяло братство” съгласно Закона за 

изповеданията няма качества на юридическа личност, но като обществена 
организация с идеална цел е регистрирана при Комитета. С подновяването 

на заседанието, съда запита Борис Николов тяхната общност регистрирана 
ли е при Комитета по изповеданията. Последният отговори с да и допълни, 
че е регистрирано цялото централно ръководство, включително той и Жечо 

Панайотов. При този отговор адвокатите се стъписаха и започнаха да 
нервничат. 
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След петдневно разглеждане на делото, на 19 май 959 год. съдът 
постанови следните присъди: 

Осъжда Борис Николов на 12 години лишаване от свобода, 
конфискуване на ½ част от личното му имущество, заплащане на 25 000 лева 

глоба на държавата и 15 години лишаване от права; 
Жечо Панайотов – на 8 години лишаване от свобода, конфискация на 

½ от личното му имущество, 25 000 лева глоба и 15 години лишаване от 

права. 
Г. Димитров 

 
ЦДА, ф. 165, оп. 9, а.е. 1181, л. 37-38. Оригинал. Машинопис. 
 
 

№ 64 
Докладна записка от служителя на Комитета Гавраил Димитров за 

проведено наблюдение на молитвено събрание на Бялото братство по 

случай пролетното равноденствие на 22 март 
 

24 март 1960 г. 
 
На 22 март 1960 год. извърших наблюдение в кв. „Изгрев” – София, 

във връзка с пролетното откриване на молитвените събрания на верската 

общност „Бяло братство”. 
До 6 часа сутринта не с забеляза никакво движение в квартала. Точно 

в шест и четвърт часа бе даден сигнал с кларнет от поляната, където в 

миналото се извършваха духовните игри. След пет минути заизлизаха от 
домовете си доста възрастни хора, едни от които отидоха на поклонение 

пред гроба на Дънов, а други – направо на поляната. 
В шест и половина часа на въпросната поляна се събраха около 26 

души – жени и мъже и под звуците на малък оркестър от един кларнет, 

двама цигулари и една китаристка, започнаха духовните упражнения – 
паневритмия, които завършиха в 7.15 часа. 

От значение е обстоятелството, че през 1959 г. на същата дата не се 
състояха никакви церемонии – молитвено събрание и духовни игри. 

Това се дължеше вероятно на току що извършеното одържавяване на 

поляната, на молитвения салон и на останалите имоти на верската общност 
„Бяло братство” в кв. „Изгрев” – София. 

Тази година можем да си обясним малочислеността на участващите в 
духовните упражнения, като опит на най-смелите от „братята” да използват 
поляната за следващите им молитвени събрания. 

 
ЦДА, ф. 165, оп. 9, а.е. 1204 , л. 23. Неподписан оригинал. Машинопис. 
 
 

№ 65 
Поверителна инструкция № А 1-455 на КВБПЦРК и отдел „Народни 

съвети” при Министерския съвет до председателите на изпълкомите на 
ОНС и ГНС в София, Пловдив и Варна относно „Регистрацията на 
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протестантските секти и верската общност „Бяло братство” 

/дъновисти/”, придружена с пояснителна записка от М. Кючуков 
 

19 ноември 1962 г. 
 

 Поверително! 
 
 Във връзка с извършеното през 1959 година административно 
деление на страната и по повод на някои допускани по места слабости 

относно спазването на Закона за изповеданията /ДВ, бр. 48 от 1 март 1949 
година, изменен с указ № 690 от 30.ХІІ.1950 г., публикуван в „Известия”, бр. 
1 от 2 януари 1951 г./, необходимо е да се извърши нова регистрация 

съгласно с чл. 16 от Закона за изповеданията, която да обхване 
протестантските секти: евангелската петдесятна църква, евангелската 

съборна църква, евангелската методистка църква, евангелската баптистка 
църква, църквата на адвентистите от седмия ден и верската общност „Бяло 
братство” /дъновисти/.  
 Съгласно с чл. 16 от Закона за изповеданията централните ръководни 
органи на изповеданията подлежат на регистрация при Комитета за 

изповеданията при Министерството на външните работи, а ръководните 
органи на техните поделения по места се регистрират при местните народни 
съвети с поименно обозначение на всички членове на същите ръководства.  
 Регистрацията да се извърши в окръжните и приравнените градски 
народни ответи под пряк контрол на щатен член на изпълкома, като се 
спазват следните указания: 

Ръководствата на изповеданията се регистрират въз основа на 
писмена молба от съответните ръководства на местните поделения до 

изпълкома на съответния окръжен или приравнен  градски народен съвет, 
като данните се вписват в специално нагоден за целта дневник-регистър.  

В молбата за регистрация на ръководствата следва да се посочат и 

молитвените помещения /църквите и молитвени салони/ и 
свещенослужителите, които единствено са овластени да служат и ръководят 

молитвените събрания на своята църква. 
Уважаването или отхвърлянето на молбата за регистрация става въз 

основа на представяните документи по чл. 10 от Закона да изповеданията и 

обичайните норми за числеността на вярващите във  всяко местно поделение. 
Регистрацията се счита за окончателно извършена от момента на 

изпращането на потвърдително писмо от народния съвет до съответната 
секта. 

Църковните помещения освен за богослужение и молитвени събрания 

не могат да бъдат използувани за никакви други цели, като театрални 
представления, литературни четения, музикално-просветни сбирки, трапези 

и пр. 
Молитвени събрания и богослужения по частни домове /извън 

посочените за тази цел помещения/ се подчиняват на изискванията да 

общите разпоредби на обществения ред. 
Когато изпълкомът на окръжния народен съвет сметне, че условията 

или изискванията за регистрация са се изменили или са допуснати 
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наказуеми закононарушения, той може да снеме регистрацията на дадено 
ръководство или отделни негови членове, но само след съгласуване с 

Комитета за изповеданията при Министерството на външните работи. 
Регистрацията трябва да се извърши в кратък срок. Към сектите да се 

подхожда внимателно и тактично. 
С оглед на правилното изпълнение и спазване на процедурата по 

регистрацията на религиозните култове по места и техния нормален и 

правилен култов живот, необходимо е изпълкомите на окръжните и 
приравнените градски народни съвети винаги да съгласуват своята работа и  

своите решения от този характер с Комитета за изповеданията при 
Министерството на външните работи, съгласно с член 2 от Правилника за 
Комитета за изповеданията, одобрен със 112-то постановление на 

Министерския съвет от 15 март 1954 година. 
Приложение: пояснителна записка. 
 

Председател на Комитета за изповеданията  
при Министерството на външните работи: 

/М. Кючуков/ 
Ръководител на отдел „Народни съвети”  
при Министерския съвет: 

/Ив. Петров/ 
 
 

Поверително! 
 

ПОЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
към окръжното относно регистрацията на протестантските  

секти и верската общност „Бяло братство” /дъновисти/ 
 
  

В Народна република България, съгласно чл.78, ал.ал. I и II от 
Конституцията, църквата е отделена от държавата и на гражданите се 

осигурява свобода на съвестта и на изповеданията, които в рамките на 
Конституцията и законите на страната, могат свободно да извършват 
религиозните си обреди. 

Всички въпроси, свързани с изповеданията, се уреждат от Закона за 
изповеданията /Д.в. 48 от 1 март 1949 г., изменен с указ № 690 от 30.ІІ.1950 
г., "Известия" бр. 1 от февруари 1951 г./. 

От гледище на правното им положение у нас съществуват две 
категории изповедания: 

I. Изповедания, признати от закона, притежаващи качество на 
юридическа личност /съгласно чл.6 от 3.И./: 

1. Българската православна църква; 
2. Арменска православна църква; 
3. Мохамеданско изповедание; 
4. Израилтянско изповедание; 
II. Изповедания, които нямат утвърдени устави и не притежават 

качество на юридическа личност /съгласно чл.6 от З.И./: 
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1. Католическа църква; 
2. Евангелска петдесятна църква; 
3. Евангелска съборна църква; 
4. Евангелска баптистка църква; 
5. Евангелска методистка църква;  
6. Църква на адвентистите от седмия ден; 
7. Църква на адвентистите от седмия ден - реформаторско движение; 
8. Верска общност "Бяло братство" /дъновисти/. 
Всички тези изповедания от втора група са непризнати според закона, 

обаче се намират в положение на търпимост - регистрирани са и имат право 
на религиозна дейност. 

Съществуват и други религиозни секти, като тинчевисти, окултисти и  

др., които не са регистрирани централно и дейността им е незаконна. 
Признатите изповедания и от непризнатите - католическата църква, 

имащи вековно съществувание у нас, представляват едно константно 
състояние и предвид на това, те не ще бъдат обект на предстоящата 
регистрация на изповеданията. 

Регистрацията ще обхване споменатите по-горе непризнати от 
Закона, но намиращи се в положение на търпимост, протестантски секти и 

верската общност "Бяло братство". 
Протестантските секти, по неофициални данни към 1 януари 1962 

година наброяват 237 местни църкви и 428 общества и групи  с общо около 

11,000 действителни членове, действащи в 649 населени места и обслужвани 
от 277 души духовен кадър. 

У нас, те имат най-малко последователи в сравнение с другите 

изповедания. Независимо от това сред протестантските църкви и поделения 
се явяват най-значителните закононарушения и трудности в работата с тези, 

макар и малочислени секти. 
От гледна точка на законността, протестантите спекулират твърде 

много с конституционните положения за свободата на съвестта и свободата 

на изповеданията и религиозните обреди, за да водят не толкова нормални  
служби в църквите, а за да водят незаконна църковна пропаганда извън 

молитвените домове. 
От данните за броя на различните протестантски църкви, общества и 

групи, тяхното развитие и числен състав се вижда, че особено след 9.ІХ.1944 

година протестантските секти и специално петдесятниците и адвентистите 
от седмия ден, чиято поява в България датира непосредствено след Първата 

световна война, в пряко нарушение или чрез заобикаляне на закона са 
установили свои нови пунктове в много населени места. 

Същите имат стегната вътрешна организация - всички местни църкви 

са организирани в райони и съединения, начело с отговорници и 
надзиратели, и разполагат с подготвен кадър от пастори и проповедници, 

които често са в обиколка из страната. 
Познават много добре своите членове, които при нужда материално 

се взаимно подпомагат. 
Тези протестантски секти делят своите последователи на 

действителни членове и на съмишленици. 
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Евангелската петдесятна църква, която е най-многочислената 
протестантска секта у нас има основани: църкви в 128 населени места, от 

които 70 са организирани след 9.ІХ.1944 г.; общества с членски състав от 1 
до 3 души - в 95 населени места, от които 53 са образувани след 9.ІX. 1944 

година. 
За действената връзка с тези църкви и общества Съюзът на 

петдесятните църкви /централното ръководство/ е обособил 11 "райони" 

междинни организации /надзирателства/, на които е поделена цялата страна.  
Същата притежава общо 36 недвижими имота, от които 32 са 

придобити след 9.ІХ.1944 година. 
Аналогично е положението с църквата на адвентистите от седмия  

ден, която има основани църкви и групи в 289 населени места. 
Половината от тях са създадени след 9.IX.1944 година, като в 45 

населени места групите са от 1 до 3 члена. 
С оглед да се създаде действена организационна връзка с населените 

пунктове, Съюзът на църквите на адвентистите от седмия ден /централното 
ръководство/ към 1948 год. е създал 3 сборни междинни организации за 

цялата страна, именно - "Съединение на църквите на адвентистите в Западна 
България", „Съединение на ц.а. в Северна България" и "Съединение на ц.а. в 

южна България". 
Същата протестантска секта притежава 39 недвижими имота, от 

които 21 са придобити след 9.IX.1944 год. 
Всички имоти на протестантските секти са придобити по незаконен 

ред - без да са на лице изискванията на чл.6 от Закона за изповеданията, 
следователно без да имат качество на юридическа личност, централните и 

местни ръководства на тези изповедания /секти/, въпреки изричното 
предупреждение на Комитета за изповеданията, сключват симулативни 

сделки – чрез закупуване и прехвърляне на недвижими имоти на името на 
поставени лица, а в някои случаи и на името на американската фирма 
"Дженерал Конферанс Корпорейшен" със седалище във Вашингтон. 

По намиращите се в Комитета писмени данни за наличността на 
местните клонове и членски състав на различните протестантски секти е 

видно, че голяма част от тях са регистрирани или само организирани с по 2 
члена или с по 1 член и 2-3 съмишленици. 

В това отношение типичен пример представлява църквата на адвен-
тистите от седмия ден - реформаторско движение. Същата има общо 286 
члена, разпределени в 47 клона /населени места/, което прави средно по 6 

души в селище. 
Конкретно картината е следната: в гр. Кюстендил - 4 члена и 2 

съмишленици; с. Кошарите, Пернишко - 1 член и 2 съмишленици; в гр. Те-
тевен - 3 члена и 1 съмишленик; с. Гложене, Ловчанско - 2 члена и 1 съмиш-
леник; с. Садово, Пловдивско - 2 члена и 3 съмишленика; в Стара Загора - 3 
члена и 2 съмишленика; с. Градец, Сливенско - 3 члена; в гр. Търговище -2 
члена и 2 съмишленици и др. 

За разпространяване на своите религиозни възгледи, за завербуване 

на нови членове, петдесятниците и адвентистите от седмия ден си служат с 
най-различни методи и форми на работа: като се почне от молитвените 

събрания, проповедите и сказките, личната агитация - посещения на домо-
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вете, и се стигне до честите обиколки със специална мисия на пастори и 
проповедници из цялата страна. 

Досегашната практика по регистрирането на протестантските църкви  
и общества доказва сериозни недостатъци, главно поради формалния 

характер на самото регистриране. От тези слабости се възползуваха 
ръководствата на религиозните секти, които в своята работа излизат извън 
законно установените рамки. 

Целта на регистрацията на протестантските секти и верската общност 
"Бяло братство" /"дъновисти"/ е: 

1. По реда на Закона за изповеданията да се приведат в известност и 
законен ред местните поделения на тези изповедания /секти/. 
  2. Регистрацията на ръководствата и посочването на 

свещенослужителите и молитвените помещения /църкви и молитвени 
салони/ да се извършва чрез писмена молба от ръководствата на местните 

поделения до съответния окръжен или приравнен градски общински 
народен съвет, като данните се вписват в специално нагоден за целта 
дневник-регистър; а не в класьори, каквато е досегашната практика в много 

местни народни съвети. 
При посочването на молитвените домове /църкви и салони/ и всички 

други църковни недвижими имоти, трябва да се вписват и данните - чия 
собственост са и на чие име се водят. 

Регистрацията се счита за окончателно извършена от момента на 

изпращането от народния съвет потвърдително писмо до съответното 
изповедание. 

3. Уважаването или отхвърлянето на молбата за регистрация да се 

извършва въз основа на представените документи по чл.10 от Закона за 
изповеданията и обичайните норми на самите протестантски секти за 

образуването на местно поделение /църква/. За различните секти тези 
обичайни вътрешно-уставни норми за необходимия брой на 
последователите, при които следва да се допусне образуването на местно 

поделение /църква, верска общност и пр./, е към 25-35 души, живеещи в 
определено селище или в близки съседни селища. 

Тази мярка не следва да се прилага по отношение на евангелските 
църкви: съборната, методистката и баптистката, които водят своето 
съществувание още от преди освобождението ни от турско робство, и чиято 

религиозна дейност в повечето случаи е в рамките на закона, като на много 
места техните църкви са останали с по 10-15 члена. 

Съгласно чл.10 от З.И., свещенослужители и длъжностни лица в кое 
да е изповедание могат да бъдат само лица, които са български граждани, 
честни и благонадеждни и не са лишени от права с влязла в законна сила 

присъда. 
Освен това за допускането на регистрация необходимо е всяка 

религиозна секта да има постоянно седалище с посочен молитвен дом 
/църква или салон/, където единствено да се допуска публично извършване 
на религиозните служби и обреди и то само от посочените към него 

свещенослужители и проповедници.  
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Като изключение при дадени обстоятелства и с разрешение на 
Комитета за изповеданията се допуска разместване на свещенослужители и 

помещения на местни църкви от централните ръководства на изповеданията.  
При преценките на исканията за регистрация компетентните органи 

при Окръжните и приравнените градски общински народни съвети, следва 
да се вземат под сериозно внимание данните от кога и в какъв район е 
възникнала религиозната група /от преди или след 9.ІХ.1944 г., в 

индустриален, граничен и др. под. райони/. Всеки молитвен дом следва да се 
използува само от посочилото го изповедание и то само за богослужения и 

молитвени събрания, а не и за театрални представления, литературни 
четения, музикално-просветни сбирки, трапези и пр. Събирането на 
молитвени събрания и извършването на богослужения по частни домове 
/извън посочените такива за тази цел/ се подчинява на изискванията на 
специалните закони и разпореждания на обществения ред. 

4. Регистрацията и проучванията, които cледва да се направят във 
връзка с нея, ще дадат възможност на окръжните и приравнените градски 
общински народни съвети да се ориентират правилно по работата си с 

намиращите се на тяхна територия религиозни секти, да се внесе единство и 
еднаквост по законните въпроси на тези секти, да се ограничи дейността на 

последните в рамките на законността, да се отстранят слабостите, допускани 
било в действията, било чрез бездействие на органите на местните власти, да 
се разкриват о време закононарушенията и да се санкционират. 

За привеждане в ред и известност досегашното положение на 
протестантските секти и за отстраняване на редица слабости на 
ръководствата на тези секти и на някои органи на народната власт по места 

при прилагането на чл.16 от Закона за изповеданията, окръжните и 
приравнените градски общински народни съвети следва да извършат 

цялостна регистрация на всички местни поделения на тези секти, намиращи 
се на тяхна територия. 

С оглед правилното изпълнение и съблюдаваме на процедурата по 

регистрацията на религиозните секти по места и тяхната нормална дейност, 
окръжните и приравнените градски общински народни съвети следва да 

съгласуват своята работа и своите решения от този характер с Комитета за 
изповеданията при Министерство на външните работи, съгласно 
Правилника на същия /одобрен с 112 постановление на Министерския съвет 

от 15 март 1954 г./ чл. 2 на който правилник гласи: "Всички ведомства и 
централни учреждения са задължени да съгласуват с Комитета всички 

въпроси относно църквата". 
 

Председател на Комитета  
за изповеданията:   М. Кючуков 

 
ЦДА, ф. 165, оп. 10, а.е. 1109, л. 1-7. Оригинал. Машинопис. 
 
 

№ 66 
Поверително уведомително писмо на КВБПЦРК до всички ОК на БКП 

и ОНС в страната за скорошното обявяване на регистрацията, 
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придружено с обяснителна записка относно „Окончателното 

провеждане на регистрацията на протестантските секти” 
 

30 януари 1964 г. 
 

Изх. № 38                   
Поверително! 

 
Във връзка с изпълнението на поверително окръжно № А-1-455 от 19 

ноември 1962 г. на отдел „Народни съвети” при Министерския съвет и 
Комитета за изповеданията при Министерството на външните работи, 
изпращаме обяснителна записка относно регистрацията на протестантските 

секти и верската общност „Бяло братство” (дъновисти), с молба обявяването 
на регистрацията да се извърши в най-кратък срок. За целта е необходимо 

ОНС да изпрати писмени съобщения само на предварително утвърдените 
местни протестантски църкви. 

Желателно е ОНС да даде необходимите нареждания да местните 

народни съвети във връзка с прекратяването на всякаква публична 
религиозна дейност от страна на нерегистрираните поделения на тези секти. 

Приложение: 1 
Председател: М. Кючуков 

  
 

Поверително! 
 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
 
В почти стогодишното си съществуване някои от протестантските 

секти у нас не са отбелязали особен успех. Появили се в резултат на англо-
американската пропаганда по време на турското робство, те спечелиха тук-
там почва благодарение на обстоятелството, че протестантът по онова време 
негласно минавал за покровителствано от западните държави лице. 

След Освобождението нуждата от покровителство отпада. Въпреки 
усилията и хвърляните материали средства влиянието на сектите остава 
ограничено. Известно оживление настъпва след Първата световна война, 

когато се явяват петдесятниците и адвентистите от седмия ден, но и то скоро 
бива парирано от отпора, който дава православната църква, а също е от 

мерките на прогермански ориентираните режими, които по свои 
съображения налагаха ограничения на тия църковни организации, чиито 
връзки с централите в Англия и Америка не бяха скрити. 

Противно на православната църква и мохамеданското изповедание, 
протестантските църкви никога не получиха у нас пълни юридически права. 

Затова пък при народната власт след Девети септември те се ползват с 
неограничени права и развиват дейност, почти неконтролирана от никого. 
Положението съществено не се измени е след гласуването през 1949 г. на 

специалния закон за изповеданията, тъй като законът имаше някои празноти, 
пък и не се следеше за стриктното му спазване. И макар основните 

ръководни кадри на сектите да бяха засегнати от големия протестантски 
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процес, който бе воден срещу тях за антидържавна дейност, ръководствата 
на тези секти, и главно на двете секти на петдесятниците и адвентистите, 

успяха да запазят и увеличат своите низови организации. Общият брой на 
членовете и на съмишлениците на всички секти е към 15 000. 

Те са се възползвали и сега се ползват главно от обстоятелството, че в 
закона не е предвиден минималният брой, който е нужен за откриване на 
нова църква и от формалния характер на регистрацията при местните 

народни съвети. Сега с регистрацията се определя минималният брой 20 
вярващи, при който брой само може да бъде открита и оставена законно да 

функционира стара или нова протестантска църква.  
Освен това регистрацията сега се предостави да се извършва само от 

окръжните народни съвети, което е гаранция, че в ръководствата на 

местните протестантски църкви няма да се промъкват нелоялни елементи. 
Минималният брой 20 вярващи е взет от уставните положения и 

обичайната практика на самите секти, както и от законодателната практика в 
други страни, например в СССР. Изключение правят адвентистите, които 
формират църковни общности и от десетина, дори и по-малко членове, 

които се обслужват обаче от пътуващи пастори. С прилагането на този 
принцип ще отпаднат много изкуствено създадени малочислени църкви и 

общества на сектите, които до сега са били узаконявани на общо основание. 
Освен това главно уточняване за правото и условията за откриването 

и функционирането на протестантските местни църкви регистрацията 

предвижда посочването и на молитвено помещение (дом, салон, църква), 
дето единствено се извършват публично църковни служби и обреди. Досега 
това не бе спазвано от сектите, нито контролирано от местната 

администрация. Освен, че имаше тайни (необявени) църковни помещения, 
но и някои от обявените помещения се използваха от самите секти за 

нецърковни прояви като увеселения, театрални  представления и др. Всичко 
това занапред се отстранява. 

Занапред регистрацията предвижда и постоянно обслужващо лице. 

Характерен е досега големият брой духовни лица обслужващи сравнително 
малки църкви. Характерно е и тяхното постоянно движение. Едното и 

другото е явно прекалено и не е обичайно за другите изповедания. 
Тия са главните моменти от основната цел на регистрацията, която е 

предвидена от Закона за изповеданията. С оглед на регистрацията 

централните ръководства на сектите бяха уведомени да отправят молби със 
съответните данни до окръжните съвети за всички тези местни поделения. 

Това те сториха. Сега предстои да бъде официално оповестена 
регистрацията. Съгласно тази регистрация занапред ще останат като 
действащи: 32 църкви вместо досега действащите 65 на сектата на 

петдесятниците; 26 действащи църкви на адвентистите от седмия ден вместо 
досегашните 68; 18 действащи църкви на евангелската съборна църква 

вместо досегашните 61; 11 действащи църкви на методистите вместо 
досегашните 23; 14 църкви на сектата на баптистите вместо досегашните 23. 

Освен това ще бъдат регистрирани 5 от досега съществувалите 26 

местни клонове на религиозната общност „Бяло братство” (дъновисти).  
Обявяването на регистрацията от страна на окръжните народни 

съвети ще стане в най-близки дни, чрез изпращане на уведомителни писма 
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до онези църкви, които се утвърждават чрез регистриране. Неполучилите 
през същото време такива утвърдителни писма за в бъдеще не могат да 

съществуват като църковни организации. Членовете на такива групи, които 
най-често са съставени от членовете на няколко семейства, следва да се 

черкуват в онези църкви, които имат утвърдени организации с определен 
молитвен салон, пастор и др. Освен това местослуженето на 
свещенослужителите на сектите се определя изключително в посочения 

молитвен салон на сектата, извън който те не могат да развиват църковна и 
религиозна дейност с изключение на обичайното обслужване на тежко болен 

вярващ гражданин или гражданка в частен дом или  болнично заведение. 
Преустановява се също събирането на молитвените събрания по частни 
домове, извън определения за целта молитвен салон. 

След оповестяването на регистрацията възможно е да се явят случаи 
на оплакване от вярващи, в чието селище не се допуска регистриране на 

църковна организация – църква, или пък на жалби по повод преустановяване 
безразборното и нецелесъобразно движение на протестантските духовници 
из страната. 

Във връзка с това основното, което следва да се съблюдава при 
даване отговор на такива жалби, се състои в следното: 

1) От гледище на общите разпоредби и специално Закона за 
изповеданията неоправдано е да се утвърждава обществената организация 
(църква) от няколко члена или членове на няколко семейства. Това 

положение е съобразено както с общите разпоредби, така и с обичайните 
вътрешни уставни положения на самите секти, които предвиждат – за 
организирането на църква (църковна организация) средно 20 редовни 

членове на църквата, но не и съмишленици.  
Евентуалната теза на вярващи, да се образуват съставни или сборни 

църкви (на членове от различни селища) следва да се отклонява като 
неотговарящо на нуждите и противоречаща на нормалния религиозен живот 
по места. 

2) Досегашната незаконосъобразна в някои случаи практика 
пасторите да ръководят и организират повече от една енория се 

преустановява. Общото ръководство и контрол на местните църкви е 
длъжност само на централните ръководства на изповеданията. 

3) Сектата на адвентистите реформатори, чиито последователи в 

цялата наша страна възлизат на около 150 члена, поради малочислеността на 
групите по места, отпада при регистрацията и имуществото ù като 

организация ще бъде ликвидирано по общия ред. 
4) Общи мотиви за регистрирането на сектите към окръжните 

народни съвети: 
а) с административното деление на страната, извършено през 1959 г., 

много от общинските народни съвети бяха прегрупирани и слети и се 

образуваха нови народни съвети. Нужно е църквите, намиращи се на 
територията и в границите на народните съвети, да се регистрират към новия 
съвет; 

б) при досегашното регистриране са допускани слабости и формално 
отношение от страна на местни съвети, а също допускани са и нередности от 

протестантските секти. 
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в) да се даде възможност на окръжните народни съвети да се 
ориентират правилно по работата си с намиращите се на тяхна територия 

религиозни секти, да се внесе единство и еднаквост по законните въпроси на 
тези секти, да се сведе дейността на последните в рамките на законността, да 

се отстранят слабостите, допускани било в действията, било чрез 
бездействие на органите на местните власти. 

Целта на регистрацията в бъдеще е да се избегнат всички тези 

слабости и да се приведат в ред всички въпроси, свързани с нормалното 
обслужване на вярващите и нормалната дейност изобщо на протестантските 

секти. 
София, 20 януари 1964 г. 
 
ЦДА, ф. 165, оп. 10, а.е. 1109, л. 13-17. Оригинали. Машинопис. 
 
 

№ 67 
Писмо от посланика на НРБ във Франция Владимир Топенчаров до 

председателя на Комитета Михаил Кючуков относно Бялото братство 
във Франция 

 
Париж, 8 август 1967 г.  

 
Другарю Кючуков, 
Въпросът, който поставяш в писмото си ми е отдавна и добре познат. 
Как стои той? 
В 1936 или 1937 г. Петър Дънов е пратил във Франция своя „ученик” 

Михаил Иванов, да създаде филиал на „Бялото братство”. Такъв филиал е 

създаден още тогава и той продължава да съществува. Разраснал се е 
широко и по данни, които дава сам Михаил Иванов, членовете му достигат 
10.000 души. Сега името на създаденото общество е „Интернационално Бяло 

братство”. Нарича се интернационално, тъй като парижкото д[руже]ство 
представлява център с групи в Швейцария, Белгия и някъде другаде.  

По твърдения на самия Михаил Иванов, който е наричан метр Иванов 
/учителя Иванов/ около „братството” са събрани главно интелектуалци 
/университетски преподаватели, научни деятели, лекари, художници и др./ 

Няколко пъти вече лично съм се срещал с Михаил Иванов, тъй като 
той декларира готовност да работи за България. Ние сме му предавали плочи 

със записани български песни, с които той е запознавал своите 
привърженици. 

Общата работа на „братството” върви по пътищата на Петър Дънов, с 

неговата идеологическа насока. 
Но което е най-характерно и вече куриозно е това, че френските 

последователи на Дънов. пеят всичките си песни на български език. При 
едно мое посещение в „Лагера” им /те имат летен лагер на Лазурния бряг, до 
град Фрежюс/ бяха изпети пред мен от постоянния хор на „Лагера” 26 песни 

на български език. Вън от „Отче наш” всички останали бяха български 
народни песни. Самият М. Иванов е роден в едно битолско село, затова и 

голямата част от песните са почерпени от песенното богатство на 
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македонските райони. Михаил Иванов шумно изявява в разговора, който 
водихме своя български патриотизъм. В края на разговора той извика: „Да 

живее България”. Когато го слуша човек направо може да го нарече 
„патриотичен запалянко” от стар тип.  

Голям брой от децата на „братята и сестрите” са кръщавани от 
Иванов и той им дава български имена /има например имена Искра, 
Благовеста, Светомир, Светлана и др./ 

В сегашния момент макар и на своя своеобразна база този господин 
върши невредна пропаганда в полза на българската страна, която „е родила 

такъв човек като Дънов”. България се смята като прародина на дъновизма от 
привържениците на „Бялото братство” и от тай страна е гледана с внимание. 
Пее се на български, тъй като българският език по думите на „братята” и 

„сестрите” е езика на създателя на „Бялото братство”.  
Преди няколко месеца той се яви за първи път и в посолството и 

поиска неговия брат да му гостува. Това е било уредено и доколкото ми се 
каза от нашия консулски отдел той е пристигнал през юни в Париж за два-
три месеца. При разговора М.И. настоя за български грамофонни плочи и 

ние му доставихме това с което разполагахме. Преди някое време получих 
негова картичка от Япония дето отишъл на изложението. С голям възторг 

говори за българския панаир. 
Една негова сказка на френски език, която той ни бе донесъл при 

посещението си в посолството, бе изпратена на Политбюро, като куриоз. 

След всеки пасаж на френски език той повтаря рефрен на български език: 
„поздрав и привет”. На въпроса ми защо произнася тази част на български, 
когато сказката е на френски, той заяви, че „не съществува на нито един 

език в света термин, който да изразява с такава точност съдържанието на 
идеята за поздрав и привет”. 

М. Иванов е построил своето братство на акционерни начала и държи 
сам в ръцете си пакета на акциите на „братята и сестрите”. Има две големи 
къщи в Париж /квартал Сен Клу/, няколко вили из Франция и имението до 

Фрежюс /Бонфен/ дето е летния „Лагер”. 
Запознал съм със случая др. Живков, също така др. Башев и др. В 

последно време при идването ми в София през юли т.г. стана отново дума. 
Повдигна се въпроса за използването на това дружество, което има много 
връзки във Франция за наша културна пропаганда. Като че ли известни 

възможности има – дотолкова доколкото могат да представят пейзажът на 
България, нейната историческа култура и пр. Но има и известни 

отрицателни страни от по-тесни връзки с тая пасмина хора, които заявяват, 
че са против „червения комунизъм”, за „бял комунизъм” /така говори М. 
Иванов/, въздържа се да взема участие или дори отношение към сегашните 

войни /Виетнам, Израел/. Тия въпроси бяха засегнати при разговори с него.  
Каква литература издават не ми е известно. Виждал съм само една 

книга с беседи на самия нов „учител” Михаил Иванов, в които той най-често 
се позовава на Петър Дънов. Но този „учител” е амбициозен човек и говори, 
че „етапа Дънов” е надминат и като че ли иска да каже от самия него. Казват 

ми, че в последно време все по-рядко се позовава на Дънов и изтъква по-
често текстове от свои стари беседи.  
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Ще потърся литература /беседите/, която „братството” е издало или 
издава. 

Ако има други въпроси, моля те, постави ги за да се осведомим и 
самите ние и да устроим по-правилно нашето становище към тази 

организация. За нас е много важно да знаем вашето мнение за да определим 
и до къде можем да ги използваме, без да дадем възможност да използват 
нас. 

С другарски поздрав 
Вл. Топенчаров 

 
ЦДА, ф. 165, оп. 11, а.е. 223. Оригинал. Машинопис. 
 
 

№ 68 
Изложение от айтоското братство до ЦК на БКП срещу намеренията за 

строеж на съветско и японско посолства върху терени включващи и 

гроба на П. Дънов2 
  

февруари 1969 г.  
 

 Другарю Председател, 
 Известно е на нашата народна власт, че през годините 1900 до 1944, 

всред българския народ работи като просветител и учител Петър 
Константинов Дънов, когото с уважение и признателност всички наричахме 
„Учител”. Неговият баща, свещеник Константин Дъновски е един от 

първите български възрожденци.  
 Учителят живя на „Изгрева”, където изнасяше своите беседи и 

лекции. Важен период от неговата дейност на ръководената от него „школа”, 
от 1922 година до края на живота му. „Школата” в София се провеждаше в 
собствения на Бялото братство салон-молитвен дом, намиращ се в 

софийския квартал „Изгрев”. Салонът и местата около него нужни за живота 
и идеите на братството бяха набавени със средствата на множество 

последователи на Учителя из цяла България. През всичкото време на 
съществуване на школата, салона бе едно приветливо обществено място за 
беседи, концерти и духовно общество, а цветните и овощни градини край 

него се поддържаха образцово. 
 Повод за настоящето ни е взетото решение по плана на град София 

съществуващият и досега салон на школата и местата към него да се 
предадат за постройки на легациите на СССР и на Япония. 
 Нека споменем, че в мястото определено за Японска легация се 

намира гробът, в който е положено тялото на Учителя Петър Дънов. 
 Погребението му на това място е разрешено от др. Георги Димитров, 

съобщено навремето с писмо от Министерството на вътрешните работи. 
Този гроб и досега се поддържа в добър вид, с уважение от последователите 
на Учителя, заедно с малка градина около него. 
 Ние молим Министерския съвет да отмени подобно приложение на 
плана на кв. „Изгрев”, местата и салона на Бялото братство да се запазят в 

своя вид, както през времето на Учителя. Запазването им и отменяването на 
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плана за поменатите легации, ще бъде една голяма заслуга на народната 
власт, която ще бъде добре оценена, както от сегашното наше поколение, 

така и в бъдеще, защото интереса към идеите на Учителя ще расте повече и 
повече. Един ден учени и общественици от цял свят ще се интересуват от 

тези идеи, както днес се интересуват от богомилството.  
 Нека България запази следите от ценната дейност на основателя и 
водител на Бялото братство в България, нещо, което М.С. е властен да 

постанови. Идеите на Учителя Петър Дънов имат общочовешко значение. 
Неговите последователи са въздържатели-трезвеници, вегетарианци. Те са 

трудолюбиви и честни граждани, техните ценни качества са изпитани от 
мнозина, които са работили с тях в обикновения живот. В салона на 
школата, в местата край него /определени сега за лекции/, в трапезариите 

създадени от учителя, се прави опит за приложение идеите му. 
 Нека си припомним, че навсякъде по света се тачи паметта и делото 

на великите мъже: в Съветския съюз са запазиха местата където са работили 
Толстой, Чехов, Максим Горки и други. Индия има свой музей на Ганди и 
пр., и пр. Нека и българския народ направи това за своя ценен и интересен 

труженик Петър Константинов Дънов, местата където той е работил /в това 
число и мястото, където е погребан/, да останат и напомнят на бъдещите 

поколения за ролята му като миротворец и наставник за правилен и човешки 
живот. 
 Може би ще ни се възрази, че имотите за които става дума са 

собственост на държавата и тя разполага с тях. Достатъчно е да се каже, че 
одържавяването на тези имоти бе акт на култа към личността през 1949 год. 
до 1958 год., за ад се вземе повод за поправяне на сторената тогава грешка. 
 Надяваме се, че народната власт, респективно МС на нашата Народна 
република България ще се вслуша в нашия апел като глас от българския 

народ. 
 гр. Айтос       С почитание: 

 39 подписа 
 
ЦДА, ф. 165, оп. 11, а.е. 922, л. 5 с гръб. Оригинал. Машинопис. 
 
 

№ 69 
Изложение от софийското братство до ЦК на БКП, Министерски съвет, 

Президиума на Народното събрание и Комитета срещу намеренията за 

строеж на съветско и японско посолство върху терени включващи и 

гроба на П. Дънов 
 

преди 13 март 1969 г. 
 
Другари, 

 С прискърбие се научаваме за решението да се даде Изгрева за 
строежи на Съветската и Японската легации. 
 Изгревът е център на Бялото братство – Духовно движение, което 
Учителят П. К. Дънов създаде. То е самобитно, възникнало и развило се тук 

в България. 
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 Учителят живя на Изгрева. Тук Той създаде център на Братството, 
тук Той държа своите беседи и лекции в продължение на 20 години. На 

Изгрева Той създаде едно малко общество, където се правеха опити за 
приложение на учението което той проповядваше. 
 Учителят е Мъдрец, Философ, Проповедник на един чист живот 
съобразен със законите на природата. 
 Учителят е държал повече от пет хиляди беседи и лекции 

неповтарящи се – едно наистина огромно Словесно Творчество. 
 Учителят е създал и повече от сто оригинални музикални творби. 

Неговите беседи и лекции се намират в  много от големите световни 
библиотеки, а някои от тях са преведени на чужди езици. 
 Учителят е известен в чужбина, Той има почитатели и последователи 

в целия свят. 
 Всеки народ почита своите Велики Синове, пази свято тяхната памет, 

отдава им почит и уважение – това е култура. В Съветският съюз не 
заличиха следите на Толстоя. Ясна поляна където Той живя и работи, се 
пази и поддържа във вид какъвто имаше по негово време, и е предмет на 

почитание и уважение от целия Руски народ, и чужденци които посещават 
Русия. Същото е и за Максим Горки, Чехов и др. Великите хора на един 

народ са пример за сегашните и бъдни поколения, те са неговото богатство. 
 Изгревът е създаден за нуждите на Бялото братство, и поради това 
той се поддържа като парк и градина, а не като жилищен квартал.  
 Той се намира непосредствено до Парка на свободата и естествено се 
приобщава към него. Местата са закупени със средства събрани между 
учениците – следователно Изгрева е едно истинско Народно дело. Самото 

име – „Изгрев”, е свързано с живота на Братството. Тук учениците 
посрещаха изгревите на Слънцето, оттам и името Изгрев. На Изгревът и 

положено тялото на Учителя, със съгласието на Министерския съвет и 
другаря Георги Димитров. 
 Естествено, Изгревът е свещено място за последователите на 

Учителя. Това са няколко хиляди граждани на тази страна, чиито чувства 
трябва да бъдат уважени. Изгревът е тяхно морално право и то трябва да 

бъде зачетено. Днес когато за паметници на културата се полагат особени 
грижи, пазят се и се поддържат, трябва ли да се заличи един паметник на 
културата? 
 Изгревът не е свободен терен – той е вече зает, той е историческо 
място. Изгревът е център на Духовно движение, с общочовешко значение. 

Изгревът е история, той не може да бъде използван за други цели. Има 
историческа правда, тя не трябва да се нарушава. Изгревът принадлежи на 
Бялото братство, той е право на Бялото братство. Това право трябва да бъде 

зачетено. 
 Ние учениците на Учителя П. К. Дънов, не сме съгласни Изгрева да 

се използва за каквито и да е други цели. 
 Ние молим да се поддържа Изгревът във вид какъвто е имал по време 
на Учителя. 

95 подписа 
   

ЦДА, ф. 165, оп. 11, а.е. 922, л. 19-22. Оригинал. Машинопис. 
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№ 70 
Из сведение на Комитета „За структурата и организацията на 

религиозните общности в НРБ” 
 

б.д., между февруари и май 1975 г. 
 
[...] 
ХІ. „Бялото братство” – дъновистите 
„Бялото братство” е основано от Петър Дънов през 1898 год. 

Последователи на „учителя” Дънов почти в цялата страна. Групи от 5 до 50 

души съществуват в следните по.големи градове: София, Русе, Варна, 
Бургас, Стара и Нова Загора, Търново, Видин, Габрово, Плевен, Пазарджик, 

Казанлък, Хасково, Шумен, Горна Оряховица, Свищов, Панагюрище, 
Димитровград. 

Такива групи има в някои по-големи села: Любимец, Кретпост, Крън, 

Страцин, Съединение и др. 
Повечето от тези групи не са регистрирани и съществуват в 

положение на толерантност от страна на държавните органи. 
Няколко души: Люба и Драга Михайлови, Възкресен Анастасов, 

Жельо Тонев, Георги Йорданов, д-р Стефан Кадиев и Кирил Михайлов се 

сочат за Централно ръководство.3 Това ръководство не е регистрирано и 
също живее в положение на толерантност. 

Нашият Комитет поддържа с него неофициални, но редовни връзки. 
[...] 
 
ЦДА, ф. 165, оп. 9, дело 39, преписка 1167, л. 17. Неподписан оригинал. 

Машинопис. 
 
 

№ 71 
Разпореждане № 301 на Бюрото на Министерския съвет за отстъпване 

на СССР право на строеж върху държавен терен за посолство 
 

18 юли 1975 г.  
 

 Бюрото на Министерския съвет разпореди: 
 Отстъпва безсрочно и безвъзмездно на Съюза на съветските 
социалистически републики, при условията на взаимност правото на строеж 

върху държавен терен от 32 921 кв. м., находящ се в гр. София, между 
улиците „Дървенишко шосе”, „Незабравка”, „10-та” и „Акад. Методи 

Попов”, местността „Изток-юг”, съставляващ парцел І, кв. 16 по плана на гр. 
София, предоставен му въз основа на разпореждане № 153 на Министерския 
съвет от 18 април 1968 г. за строителството на административно-жилищен 

комплекс на съветското посолство. 
Председател на  
Министерския съвет: 
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Ст. Тодоров 
       Гл. секретар на  

Министерския съвет: 
[подписа не се чете] 

       Началник на  
отдел „Правен”:  

[подписа не се чете] 
 

ЦДА, ф. 136, оп. 60, а.е. 440, л. 1. Оригинал. Машинопис. 
 
 

№ 72 
Изложение от Бялото братство до Президиума на ХІ-я конгрес на БКП и 

Тодор Живков с молба да бъде запазено гробното място на П. Дънов, 

одобряване устава на общността, предоставяне салон като компенсация 

за иззетите имоти и утвърждаване правото на лятно лагеруване в Рила 
 

между 1 и 24 февруари 1976 г. 
 
Уважаеми другари,  
Ръководството на В.О. "Бяло братство" /наречени "Дьновисти"/ в 

София изказва искрени, братски поздрави към уважаемия Президиум на 

Конгреса, на др. Тодор Живков - първи секретар на Ц.К. на Б.К.П, както и 
към всички делегати и гости по случай свикването на настоящия XI-ти 
конгрес на Б.К.П. Партията и българския народ считат конгреса като 

исторически и с извънредно значение в живота на партията и народа. 
"Бялото братство" в България е неразделна част от българския народ и живее 

с неговите борби, идеали, труд и стремежи към светло бъдеще за колективен 
комунистически и братски живот в страната. 

Членовете на "Бялото братство" пожелават на конгреса плодотворна 

работа при разглеждане и решаване на поставената му програма. Братството 
подкрепя напълно миролюбивата политика на прогресивните народи за 

побратимяването чрез приложение на практика в живота на закона на 
Любовта или Взаимопомощта между хората. Благодарение на усилията на 
Съветския съюз и другите социалистически и прогресивни народи, по пътя 

на „мирнoтo съвместно съществуване”, посочен от др. Ленин, се подписа в 
Хелзинки от 35 държави историческия Заключителен акт на съвещанието за 

сигурност и сътрудничество в Еврoпa, което води към мир за цял свят. 
"Бялото братство" в България е създадено в 1898 год. от гениалният 

учен, мъдрец, философ, социолог, медик и теолог - Петър Константинов 

Дънов роден в с. Николаевка, Варненски окръг /12.7.1864-27.XII. 1944/, 
починал на 80 годишна възраст. Той беше и се счита и сега за Учител на 

последователите си,понеже ги учеше на законите на живота. Във своето 
Слово от хиляди говорени и стенографирани беседи, Той претвори 
Христовото учение, съобразно днешната културна еволюция на 

човечеството. Учителят говореше само за неговите велики истини  по форма, 
съдържание и смисъл, а не по външните обрядности на Християнството, 

създадени и прилагани от света до днес. Учите лят проведе в България една 
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Висша духовна школа - Учение за живота, както за българите, така и за 
цялото човечество. Той не създаде религия в днешен смисъл на думата, а 

учение за живота. За неговите обновителни идеи във вероизповеданието 
Учителят П. Дънов бе отлъчен и анатемосан от официалната православна 

църква и учението му се считаше за секта, ерес. Това не попречи, обаче за 
създаването на първите братски комуни у нас /1920, 21, 22 год./, в които на 
дело се прилагаше образцов, братски живот по закона на Любовта. 

След 9.ІХ.1944 год. „Бялото братство” е законно призната верска 
общност, регистрирана, съгласно Конституцията и Закона за 

вероизповеданията у нас. Братството е самобитно, българско духовно 
учение – школа с основните Христови идейни принципи на Любовта, 
Мъдростта и Истината съответно – сърцето, умът и волята у човека. Това е 

творчески път за развитие на човека. Днес в сп. „Научен живот”, кн. 4/75 
год., проф. д-р Стайков потвърждава същите принципи в статията „Ролята 

на субективния фактор в научното творчество”.  
Членовете на „Бялото братство” работят в пълна съгласуваност с 

днешната социалистическа власт у нас за научното, естетическо и духовно 

издигане на народа и активно участват в общото строителство на новия 
живот и изграждането на новия човек. В своя личен, обществен и трудов 

живот, те са честни и добросъвестни като граждани с висок морал и 
нравствени качества и добродетели.  

Учителят П. Дънов преценява положително обществената 

организация Отечествен фронт у нас. Той казва: „Съвременните християни 
не са дали толкова жертви, колкото комунистите и те са на по-прав път от 
тези които не са се жертвали. Аз се радвам, че О.Ф. дойде у нас. Всички 

българи, които живеят по цялата земя, да служат с любов на От. Фронт като 
части на едно цяло. Така се стига до братство и единство между народите”. 

За хората от „Бялото братство Учителят казва: „Ние не сме духовни 
фразиолози, а хора на реалните истини и опита в живота с висок 
хуманизъм”! 

Затова нашите професори, след специални проучвания са преценили 
Учителят правилно и през 1973 год., от името на Бълг[арската] академия на 

науките в издадената книга „Кратка история на българската философска 
мисъл”, на стр. 432 говорят за „дъновизъм” като „учение, подкрепено с 
данни от медицината и най-новите открития на науката”.  

Всички последователи на учението са вегетарианци и въздържатели 
от алкохол и тютюн. Те са убедени защитници на природата, като източник 

на живот и като туристи, поддържат чистотата в планините. 
Учителят П. Дънов е против войните, както е бил и Христос, той 

счита, че в настоящата историческа епоха, славянството, начело със СССР, 

ще изиграе ролята на обновител на целия свят по пътя на миротворството. 
Преди 9.ІХ.1944 год. „Бялото братство” имаше свое поселение в 

София – „Изгрев” с построен братски салон, широка поляна за сутрешни 
физкултурни игри „Паневритмия” с текст и музика от Учителя. Засадена бе 
голяма овощна градина. До салона бе дълга столова за комунално хранене 

на членовете от братството. Тук често гостуваха приятели-комунисти, 
повечето бедни работници, някои от които бяха нелегални и укривани в 

братски семейства на Изгрева. 
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По несъобразителност на Братския съвет след 9.ІХ.1944 год. и по 
силата на Закона за едрата градска собственост, всички братски имоти бяха 

иззети и одържавени, освен един парцел от около 2 декара, в който е 
положено тялото на покойния Учител П. Дънов на 27.ХІІ.1944 год.  

На Изгрева повече от 25 години се развиваше усилен духовен братски 
живот под ръководството на Учителя П. Дънов. Него го познаваха като 
философ, учен и мъдрец, много български професори и учени от цял свят, 

като: Толстой, Горки, Ганди, Рабиндранат Тагоре, Ромен Ролан, Айнщайн и 
други. Вероятно и др. Ленин е знаел за него чрез др. Г. Димитров. 

„Бялото братство” от създаването му до 9.ІХ.1944 год., е било под 
постоянното отрицателно отношение и действие главно на официалната 
православна църква и някои държавници. Така цар Фердинанд и министър 

Радославов интернират Учителят във Варна, защото е бил за неутралитет на 
България във войните и за не се бият българи срещу Русия – нашата 

освободителка. Владиката Симеон Варненски и държавници като проф. 
Цанков разпореждат задържането на Учителя в Дирекцията на обществената 
безопасност, където е съставен следствен протокол  интересно съдържание и 

сведения от Учителя. 
Паралелно с отрицателното отношение към учителя и „Бялото 

братство”, трябва да споменем за многото факти до 9.ІХ.1944 год., при които 
Учителят П. Дънов и неговите последователи подпомагаха нелегалната 
съпротива и борба на Б.К.Партия чрез ятачество и материални средства и 

укриване на много нелегални приятели-комунисти, между които: др. Георги 
Димитров, неговият брат Тодор Димитров, Никола Кофарджиев, др. Цола 
Драгойчева, Орлин Василев, Елена Червенкова /сестрата на др. Г. Димитров/ 

и много други.  
Характерен е случаят, при който Учителят П. Дънов укрива др. Г. 

Димитров на ул. „Опълченска” № 66, където в къщата-близнак /сега музей/ 
двамата са живяли 20 години под един покрив. Др. Димитров и Учителят П. 
Дънов са били приятели и никога не са имали идеологически спор помежду 

си и са споделяли винаги въпросите от социално-политическия живот у нас 
и в света при пълно доверие помежду си. През 1923 год. Учителят скрива 

при себе си др. Димитров при преследването от полицията. След вдигане на 
блокадата, братя извеждат др. Димитров преоблечен, след което той 
заминава за Москва. 

Брат Тодор Стоименов е укривал брата на др. Г. Димитров – Тодор 
Димитров дълго време у дома си. 

Брат Никола Гръблев в Бургас, като офицер, спасява от разстрел 54 
войници-комунисти. Много други братя от София и провинцията също са 
вършили ятячество, насърчавани от Учителя Дънов и с вярата и 

убеждението, че по съвест спасяват от смърт българи – борци за свободата и 
правдата за българския народ. 

Горните и още много други факти доказват прогресивното разбиране 
и дейност, както на Учителя Дънов, така и на неговите последователи пред 
9.ІХ.1944 год., каквито са и сега. 

„Бялото братство” у нас, като самобитно българско учение с етична 
цел и методи за живота, не е нито централа на съществуващите 
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последователи на Учителя в чужбина, нито е клон от някоя централа в света 
с близки до неговата идеология. 

„Бялото братство” изживя най-трагичния ден в своя живот, датата 
27.ХІІ.1944 година, когато си замина от този свят любимият ни учител 

Петър Дънов. По негово желание приживе и със специалното телеграфно 
разрешение от Москва от др. Георги Димитров, като акт на признателност и 
от приятелски чувство, след решение на Министерския съвет и писменото 

уведомление до братството от Министерството на вътрешните работи при 
министър др. Антон Югов, тялото на Учителя Петър Дънов бе положено в 

градината на братството на Изгрева в София, където гробното място е 
запазено до днес. 

Братството продължава да поддържа парцела и гробното място на 

Учителя на Изгрева. Понеже същото бе застрашено през 1975 год., че може 
да се вземе за други цели, братството направи специални изложения до 

върховните управителни органи и лица у нас, с молба за запазването му, 
като гробно място на заслужил, прогресивен българин и да се обяви като 
исторически паметник на културата у нас. До днес, обаче, братството не знае 

какъв е резултатът от подадените молби и отношението на съответните 
висшестоящи места и лица по въпроса. За братството не е ясно каква ще 

бъде бъдещата съдба на това място, което се счита от всички ни като свято и 
се зачита и таксува от Комитета на вероизповеданията у нас като култово 
място със специално предназначение, почитано от „Бялото братство”, тъй 

като там е положен неговият създател. 
При положение, че на времето Министерския съвет е решил 

полагането на Учителя да стане на това място, то логично и законно е 

съответно решение за неговото бъдеще да се вземе днес пак от най -
върховния управителен орган у нас – Държавният съвет, като се имат 

предвид изложените тук факти. 
След изземването на салона на братството на Изгрева, със съгласие и 

разрешение от Комитета по вероизповеданията, общите братски събрания 

ставаха у домовете на братските ръководители. Така бе и у дома на 
покойния брат Иван Михайлов на бул. „Евлоги Георгиев” № 138. След 

неговата смърт, ръководството бе възложено на неговите сестри – Люба и 
Драга Михайлови. От преди две години, обаче, след разрушение на сградата 
им за нов строеж и преместването им да живеят в ж.к. „Дружба” братството 

не разполага със салон за общи братски събрания в София. 
Като имате предвид изложеното до тук и от необходимостта от 

устрояване на общия братски живот за в бъдеще, в София  в страната, ние си 
позволяваме, другари делегати на ХІ-я конгрес, Ц.К. на Б.К.партия и 
Правителството на Б.Н.Република, начело с др. Тодор Живков, да отправим 

към всички ви молба за разглеждане и решаване на следните въпроси, а 
именно: 

1. Молим да се запази положението с гробното място на Учителя 
Петър К. Дънов на „Изгрева” и поддържането му от „Бялото братство”, като 
култово място. Също молим, да се признае по съответния ред гробното 

място на Учителя като исторически културен паметник на заслужил, 
прогресивен българин и изключителен културен деятел за развитието на 

българския народ и човечеството. 
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2. Да се даде право на юридическа личност на „Бялото братство” за в 
цялата страна, като се одобри съответен Устав на същото, в който да се 

уточнят за в бъдеще организационните, материални и финансови статути на 
действие. 

3. Като морална компенсация за иззетите братски имоти на Изгрева, 
ние Ви молим, да решите държавата да даде на „Бялото братство” в София 
салон за нуждите му. 

4. Да се утвърди на „Бялото братство” в цялата страна правото на 
лятно лагеруване на членовете му в Рила планина, при 7-те рилски езера, 

избрано като най-подходящо климатически от Учителя П. Дънов още от 
1929 година, от когато братството го ползва ежегодно. 

Като ви излагаме казаното дотук, уважаеми другари, „Бялото 

братство” в България е дълбоко убедено, че почитаемият ХІ-ти конгрес на 
Б.К.Партия и другите визирани места и лица, ще вземат под внимание 

данните в представеното ви тук изложение-молба и ще има положително 
отношение към отделните въпроси. 

Уверени в горното, Братството пожелава резултатни решения на 

Конгреса за благото на българския народ и за постигане траен мир, братство 
и единство с любов към цялото човечество! 

Привет на К.П.С.С. и Б.К.П. – борци за мир, свобода и независимост 
на народите в целия свят! 

 
София, февруари 1976 год.  За „Бялото братство” в България: 
 
Отговорнички: 1.     2.  

/Др. Михайлова/   /Л. Михайлова/ 
 

Членове: 
1. Възкресен Анастасов:  подпис 
2. Желю Тонев:   подпис 
3. д-р Стефан Кадиев: подпис 
4. Георги Йорданов:  подпис 
5. Ганчо Генчев:   подпис 

 
АМВнР, ф. 10, оп. 13, а.е. 141, л. 1-3. Оригинал. Машинопис. 
 
 

№ 73 
Писмо от ръководството на Бялото братство да председателя на Съюза 

на българските писатели с молба да бъде назначена комисия, която да 

даде мнение за публикуваните заглавия с автор П. Дънов и съдейства за 

преразглеждане на решението за тяхното инкриминиране 
 

3 юни 1977 г. 
 

 Другарю Председател, 
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 Молим да приемете настоящето като поздравление от наша страна, по 
случай предстоящия световен конгрес на писателите. Това събитие ни радва 

за честта указана на нашето отечество Народна република България. 
 Организирането и провеждането на такъв световен конгрес, разбира 

се, е отговорна работа, която съюзът ви с чест ще извърши. Все пак 
допускаме, че има един въпрос, който не сте предвидили. Желаем да ви 
избавим от нежелано излагане, както в други случаи е имало при такива 

срещи и конгреси. 
 И така, минаваме към същината на настоящето ни писмо. 
 В България се роди и работи като просветите ПЕТЪР 
КОНСТАНТИНОВ ДЪНОВ /29.VІ.1864-27.ХІІ.1944 г./. Неговото творчество 
се състои от беседи и лекции, оригинални и пропити с мъдрост. 

Стенографирани при говоренето и отпечатани в повече от 120 тома. 
Неговите слушатели и последователи го нарекоха УЧИТЕЛЯТ, звание 

напълно отговарящо на дейността му сред българския народ.  
 За съжаление, по някакво недоумение, през 1945 година 
Министерството на информацията издава заповед за инкриминиране 

литературата на Петър Дънов! Съмнително е дали това става след проучване 
или е резултат на странично давление.  
 Жалко, че по време на „Култа на личността” се извърши изземване и 
унищожаване на намерената такава литература, даже и в библиотеките на 
частни лица и то в цялата страна! Тия, които извършиха това нямаха 

предвид класическото правило, че  
 Оня, който е написал една книга, стои по-горе от този, който 
унищожава книга! 
 От онова време изтече много вода, уважението към творческата 
мисъл и към книгите изобщо е на нужната висота. Тази заповед на онова 

Министерство на информацията се използва от някои органи на властта и 
ако открият книги от Петър Дънов, продължават да ги унищожават. 
 Всеки писател днес би се наскърбил безкрайно, ако неговите книги се 

унищожават, въпреки че написаното в тях има за цел издигане съзнанието на 
човека, внасят устрем за усъвършенстване. 
 След казаното дотук, другарю Председател, ние молим да се назначи 
комисия от български писатели, в която да има и учени запознати с 
обширната област, разглеждана в литературата на Петър Дънов. Тази 

комисия да се произнесе положително за неговото творчество и да се 
предложи и помоли нашата народна власт да отмени тази компрометираща 

заповед на въпросното Министерство на информацията. В комисията да се 
включат и двама души, които ще посочим, които познават литературата на 
Петър Дънов, това ще бъде за улеснение на комисията.  
 За да се има първа представа за ценността на това, което Петър К. 
Дънов е говорил и учил, прилагаме една негова беседа „Високият идеал”.  
 С надежда, че ще се вземе почин по повод настоящето писмо, 
оставаме с почитание и пожелание за успех на конгреса. 
 

 Ръководство на верска общност „Бяло братство”: 
       Др. Михайлова 
       Л. Михайлова 
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       Г. Йорданов 
 
АМВнР, ф. 10, оп. 13, а.е. 293, л. 1. Оригинал. Машинопис. 
 
 

№ 74 
Проектоустав на софийското братство 

 
1980 г. 

 
Правилник /кратък устав/ на общество „Бяло братство” - София 
 
1. Обществото „Бяло братство” в София е съставено от приелите за 

свой мироглед учението на Учителя П. Дънов, участващите ревностно в 
живота на братския колектив и съобразяващи се с настоящия устав братя и 

сестри. 
Учението на Учителя П. Дънов е изложено в многобройните негови 

беседи, в които се дават методите за чист, възвишен и природосъобразен 
живот. 

2. Списъкът на братята и сестрите, съставящи обществото „Бяло 

братство” се уточнява всяка година на редовното общо годишно събрание по 
предложение на Братския съвет. Съвместно от двете тела уточнен, този 

списък е валиден за годината след общото събрание, което го е приело и 
уточнило. 

3. Ръководството на обществото „Бяло братство” се осъществява от 

общите събрания, от Братския съвет и от Съвета на стареите.  
4. Общите редовни годишни събрания се свикват всяка година най-

късно до края на м. март. Свикването се извършва от Братския съвет с 
писмена обява, съдържаща датата, часа и мястото на събранието, най-малко 
2 седмици преди датата му. Ако не се явят най-малко ½ част от списъчния 

състав, то събранието се отлага за след 2 /два/ часа от определеното време и 
се счита за редовно, какъвто и брой присъстващи да се явят.  

Общите събрания се ръководят от избрано от тях бюро – председател 
и протоколчик, но се откриват от най-стария присъстващ брат или сестра. 

Дневният ред на събранието се предлага от председателя на Братския 

съвет по поръчение на Братския съвет, но се уточнява от самото общо 
събрание. Решенията на общите събрания се вземат с явно или тайно 

гласуване /според както реши събранието/ и се считат законни, ако са 
подадени най-малко половината плюс един глас от присъстващите. 
Изменения на устава трябва да са одобрени от най-малко 9/10 от броя на 

присъстващите. Гласувания с писмени пълномощия се допускат, ако 
пълномощията се приемат за валидни от бюрото на събранието. 

5. Извънредните общи събрания се свикват от Братския съвет, от 
Съвета на стареите или от събрани подписите на 2/3 от списъка на братята и 
сестрите с искане за общото събрание. Редът на свикване, както и 

ръководството на събранията са както при редовните такива. Дневният ред, 
обаче, се предлага от инициатора на събранието и се одобрява от самото 

събрание. 
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6. Братският съвет е постоянният ръководен орган на обществото. 
Той се състои от 3, 5 или 7 члена и се излъчва така: Общото редовно 

годишно събрание избира председателя на Братския съвет, който от своя 
страна привлича и определя останалите членове. Получилите след събрания 

председател двама най-много гласове са негови подгласници, заместващи го, 
ако се откаже или отпадне по някоя причина. Мандатът на Братския съвет е 
тригодишен.  

Общобратското събрание приемащо този устав, може да се спре и 
приеме и този вариант за Братския съвет: Всеки 2 години по жребий влизат 

½ от членовете му и на тяхно място се избират нови членове, а при загуба на 
доверие целият състав трябва да се избере отново. 

След като председателят състави съвета, в първото си заседание става 

конституирането, когато се избира секретар, касиер и др. така излъченият и 
конституирал се Братски съвет си изработва правилник за вътрешния си ред. 

Решенията си Братският съвет взима с висшегласие, когато е потребно 
гласуване. Председателят при гласуване в Братския съвет има два гласа. Ако 
е целесъобразно Братския съвет може да се устрои и по друг начин, като 

освен посочените длъжности избери и други такива. 
В края на всяка година /най-късно до края на м. март/ Братският съвет 

свиква редовно общо годишно събрание, на което представя своя отчетен 
доклад. Общото събрание може да не одобри представения доклад и да не 
освободи Братския съвет от отговорност. В такъв случай Братският съвет е 

загубил доверието на събранието и е необходимо да стане нов избор на 
председател /а той да приобщи останалите членове на ръководството/. 
Избирането на нов председател трябва да стане на ново общо събрание, 

което трябва да се свика не по-късно от два месеца след оставката на 
Братския съвет. За това недоверие трябва да са гласували 9/10 от 

присъстващите.  
7. Съветът на стареите се състои от бившите членове на ръководните 

тела на Братството в София. Този съвет се конституира по свое усмотрение 

и има следните функции: а/ Контрол на финансите на Братството; б/ 
помирява спорещи братя и сестри; в/ има право да свиква общи събрания, 

когато ръковоството не прави това; г/ участва в заседанията на Братския 
съвет със съвещателен глас. 

Настоящият устав влиза в сила непосредствено след неговото 

приемане. 
 

Общи бележки 
 1. Несъобразяване с изискванията на този устав е достатъчно условие 
за изваждане от списъка на Братството неспазващия го. 
 2. В случай, че държавните органи не приемат и  не одобрят някое 
решение или действие на общите събрания или на Братския съвет, тогава 

Братският съвет и Съветът на стареите се събират като едно тяло и решават 
въпроса с вишегласие, спазвайки духа на учението и изискванията на 
законите в страната. 
 3. До поемане работа на новоизбраното ръководство, старото такова 
запазва всичките си функции. 
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АМВнР, ф. 10, оп. 14, а.е. 67, л. 2-4. Копие. Машинопис. 
 
 

№ 75 
Изложение от бившия член на Братския съвет и счетоводителя на 

Бялото братство Възкресен Анастасов до председателя на Комитета 

относно тежкото положение на общността с молба за разрешаване 

свикване на общо събрание за избиране на ново ръководство 
 

9 септември 1981 г. 
 
Другарю Председател, 
Тъй като аз прекарах тежка операция на жлъчката и сега 

продължавам да лежа вкъщи, не ми е възможно да дойда лично при Вас и 
др. Цветков да разговаряме лично. Затова реших да Ви пиша настоящето 

писмо. 
Отнася се въпроса за положението на в[ерска] о[бщност] Бяло 

братство в София и страната, защото до 9.ІХ.1944 год. в организационно 
отношение съществуваше едно братство в цялата страна и с едно 
ръководтво, с участие и на членове от провинцията, от 7 члена посочени от 

Учителя Дънов по за една година или повече. Тогава имаше Братския съвет 
от 7 члена.  

Аз мисля, че сега Братството трябва да има едно ръководство за 
цялата страна, където има сега отделни братства, самостоятелни в 
организационно и финансово отношение и отчетност, но в съгласуваност с 

братството в София в идейно отношение и други акции /общи национални 
събори, отиване през лятото на летуване в Рила или Витоша, личен контакт 

и др./. Това е задължителна практика в социалистическа България и за 
всички съюзи, обединения и др. от национален мащаб. 

Тук аз искам да Ви обърна внимание, както от национален въпрос, 

така най-вече за управлението на софийското братство, което Вие считате 
като такова и за страната, без определени функции с такава цел. А именно: В 

Градския народен съвет има регистрация на братско ръководство от 7 члена 
в отдел „Ритуали”, в което число влизам и аз, като счетоводител на 
братството. Този състав на ръководството е работил цялостно през годините 

1973 до 1976 включително, след което аз напуснах по лични причини. 
Замести ме покойният брат Димитър Кочев. Впоследствие от състава 

напусна и брат Желю Тонев – официално, неизвестно за мен по какви 
причини. Така че повече от 7 години братството като колективно 
предприятие /от национален мащаб/ се ръководи от двете сестри Драга и 

Люба Михайлови, без участието на другите му членове. Те не са свикали 
нито едно заседание на ръководството или Общо събрание през тези 7 

години. Те сами си управлявали братството, като са подържали някаква 
връзка с Комитета на вероизповеданията само като са идвали да вземат 
разрешения за игрите паневритмия, които се играят всяка година от 22.ІІІ. 

до 22.ІХ., за честване деня на Учителя – 12.VІІ., смъртната му дата 27.ХІІ. и 
други традиционни дни. 
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От разговорите ми с много от братята и сестрите и писменото ми 
изложение до сестри Михайлови и личен разговор с тях, виждам че нищо не 

е направено до сега за цялостно ръководство на братството. Научих се, че 
при Вас са идвали 4-ма души от сегашния състав на братското ръководство 

да искат създаването на ново братско ръководство в пълен състав, но Вие 
сте им отказали това под предлог, че на Вас са Ви достатъчни само двете 
сестри Михайлови за управителки. Аз считам това за неоснователно от Ваша 

страна, при наличността на счетоводно-отчетните закони у нас и че 
Братството има практика на 7-членно ръководство даже от преди 9.ІХ.44 

година. При това в духа на чл. 51 от нашата Конституция и членове № 26 и 
27 от Закона за вероизповеданията, а също и в духа на чл. 32 от Правилника 
за вътрешния ред на жилищните сгради, които също са колективи, срокът на 

мандата на ръководствата у нас не могат да бъдат за повече от две години. 
При изключение могат да бъдат с по-къс срок. А какво се получава при нас в 

Братството? Повече от 7 години управляват фактически двете сестри 
Михайлови, като не свикват нито управителен съвет, нито общо събрание за 
избиране на ново ръководство, в което може по закон някои достойни да се 

преизберат, нито за разглеждане на належащи въпроси от живота на 
Братството. Благодарение, че има едно „събиране” на членовете на 

паневритмията за игране само и да се „видят” помежду си, обаче без да се 
разглеждат текущи въпроси от живота на Братството. И на Вас е известно 
изложението на Братството до ІХ конгрес на Б.К.Партия от м. ІІ.1976 

година, с което ръководството на Братството искаше ред разрешения от 
държавата и от Вас, като за салон някъде в града или да се даде, като 
компенсация за изгрева, който се одържави някои място по на юг от 

Изгрева, та Братството да си построи само салон. Да се разреши подобрение 
гробното място на Учителя Дънов и др. Обаче до днес нищо рисмено не се е 

отговорило. Благодарение, че от Райсъвета неизвестно на мен и на повечето 
членове на Братството, по чие нареждане и с чии средства през миналата 
година се направи ограда на гробното място и изменение на лехите на 

мястото. Какво е казано на ръководството на Братството от никой не се знае, 
понеже не се уведомяват членовете от ръководството. Аз зная само отговора 

на искането на Братството до Комитета на културата за признаване 
личността на Учителя Дънов, като учен, философ и пр. под № 2208 от 
5.VІІІ.1976 год. на Комитета на културата, с което се признава гробното 

място на Учителя Дънов като паметно, че друг документ не могат да издадат 
и че не могат да построят паметник, поради тяхната многочисленост в 

страната. На това писмо отговорихме, че Братството не е искало паметник, 
още повече, че Учителят Дънов приживе е оставил като завет на учениците 
си над гроба му паметник да не се строи. 

Членовете на Братството трябва само да благодарят сърдечно за 
направеното на гробното място на Учителя, тъй като това не е дело на 

Братството и че от братската сметка в Д.С.Каса не са теглени суми за такава 
цел. Създателят на Бялото братство у нас, за организацията му и за повечето 
от 7000 говорени, а не писани беседи на учебните класове, в съборите, на 

Рила и Витоша и всяка неделя от 10 часа за гражданите, действително 
заслужава, както Братството, така и държавата и други съответни институти, 

да направят всичко за негова прослава в България и в света. Аз не зная друг 
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учен от времето на Христос до днес да е изнесъл пред света своите знания, 
освен писани, като са се ползвали от други автори. А при Учителя Дънов 

имаме тъй нареченото живо слово, със знания, в стил и форма, на която се 
чудят днес много учени. Щастливи са тези, които имаха възможността 

лично да го виждат и слушат незаменимото слово. Бъдещето ще си каже 
думата! Това е „новото богомилство” на България, както говорят много, с 
разлика, че тогава богомилите се бориха срещу държава с византийщина и 

феодалите – поробители на народа, както и против църквата с езически 
ритуали, а не със закона на Христос – любов между човеците. Днес 

Братството се намира в социалистическа България, с общочовешки идеали, 
за които се борят днес всички социалисти в света, против войната и за вечен 
мир върху планетата. Следователно няма причини за да не се урегулира 

съществуването и правилното уреждане на всички въпроси на Братството за 
пълноценен живот в рамките на законите. 

Братството не е никакъв „дъновизъм”, за което и Учителя е против. 
Неговите последователи не само у нас, а във Франция /хиляди/, Америка, 
Бразилия, Калифорния, Белгия, Чехия /чешките братя с Ян Хус, изгорен от 

папския съвет на клада/, Япония и др. Международният интерес към 
Братството и живота на Учителя и учението му у нас е много голям през 

последните години и посещенията са постоянни, но за съжаление ние не 
можем да им покажем нищо друго освен гробното място и лични приказки. 
След 22.ІХ. няма да може и паневритмия да се покаже. А от какво голямо 

значение е за нашата малка България „да се роди такъв мъдрец и да се 
създаде такова учение и движение с братства в цялата страна”, които са 
живели и още продължават живота си, като колективи. Не зная защо след 

като у нас е позволено съществуването на Бялото братство, като законна 
верска общност, членовете на същото до 9.ІХ.44 год. бяха повече от 50 000 
души, сега е в положение да няма редовно и пълно ръководство и 
пълноценен живот в цялата страна. Аз мисля, че при духа на 
социалистическата общественост и свобода по смисъла на Конституцията и 

Закона за вероизповеданията и така широко популярната дейност на 
отделните идейни и културно-просветни фактори, които съдействат и на 

всички обществено полезни организации, защо положението на 
ръководството на Бялото братство се държи в такова положение на 
пасивност. 

Не мога да не Ви кажа случая, че на 7.ІХ.1980 год., партиен член на 
О[течествения] фронт, на събранието на ОФ и партийно такова, 

организирано в кв. Изгрев в присъствието и на членове на Братството – 
отечественофронтовци, се е изказал много ласкаво за Бялото братство от 
преди 50 години, особено до 9.ІХ.44 год. когато на Изгрева са се укривали 

десетки нелегални комунисти – партизани и приходящи такива, които са се 
хранили безплатно на братски стол за хранене на едно място с Учителя 

Дънов /на масите на двора/ /четете статията на проф. Гочо Грозев „Где да 
ида?” в бр. на Литературен фронт от 20.І.1977 год./ 

Учителят Дънов е укривал др. Георги Димитров, неговата сестра 

Елена Червенкова, все на ул. Опълченска № 66, където са живели под един 
покрив с др. Георги Димитров /къщичката е запазена и да сега, като музей на 

др. Г. Димитров – скоро публикувана във в. Раб[отническо] дело/. Брат 
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Тодор Стоименов е укривал също брата на Г. Димитров Тодор повече от три 
месеца, спали са в едно легло и като излязъл от Стоименови, полицията го 

залавя и ликвидира. А да не говорим за братята и сестрите от провинцията, 
които също били ятаци на партизани. И аз съм един от тях. В Тополовград 

10 години заедно с още 4 приятели прекарвахме нелегални през Сакар 
планина в Турция. Скривалище беше единствено моя дом. Криехме ги в 
гардеробите и мазетата. Такъв беше покойният Йовко Карабоюков, а и до 

сега получавам благодарствени писма от Кирил Илиев от Варна ж.к. 
„Чайка”, бл. 5, вх. А, ап. 51 и имах честване в Тополовград, като почетен 

гражданин с позлатена значка. Всичко вършихме за човека. Казахме го след 
9.ІХ.44 год. Аз бях учител в Тополовград.  

Ще Ви цитирам пасажи из беседи от Учителя Дънов „Новият човек”, 

стр. 21: „Като пътувах из България /11 години е изследвал черепите на 
българите, като френолог/ най-много добро ми правеха комунистите. 

Свещениците ме хулеха и клеветяха /цар Фердинанд го е интернирал във 
Варна/ и говореха лошо за мен, пращаха хора да ме шпионират. Защо? Не 
можеха ли те сами да дойдат при мен? Ако България приеме моето учение, 

ще стане велика държава, а ако го отхвърли ще пропадне. Не плаща ли 
България репарации 2 000 000 000 долара след първата война? 

Новото Учение е за всички, а не само за България. /Това се вижда от 
световния интерес към учението на Учителя/ Учението учи, че всички хора 
са братя и сестри помежду си и не трябва да се изнудват. Те трябва да се 

обичат един други с голяма любов. Тя съгражда дома, семейството, 
обществото и държавата. Един е Господ – Бог на любовта. Само Бог е свят. 
Божията мъдрост, божията любов и божията истина трябва де се приеме от 

човечеството. Това трябва да приемат и свещениците и проповедниците на 
религиите. Това е истински живот. Това е божествена наука за живота, с 

права мисъл, чувство /чисто/ и воля за доброто за всички хора на света.” 
Толстой се провикна в Русия: „Не мога повече да мълча!” До това 

положение и състояние дойдох и аз! Не мога повече да търпя безредията, 

които виждам в Братството. 
С горното изложение тук, моля Комитета по вероизповеданията и 

Комитета за култура у нас а се съгласуват и да се даде съответно разрешение 
на Бялото братство у нас за свикване на общо годишно събрание и да се 
избере редовен ръководен орган, за да функционира законно в София и в 

цялата страна. В ръководството да се включат и 2 или 3 члена от братствата 
от провинцията, които ще прихождат за заседания. Така Братството ще има 

възможност за реален, действен живот цялостно, както изисква 
Конституцията и специалният Закон у нас, съгласно техните принципни 
изисквания, като обществени единици. 

Моля, това писмо да се прочете от сестра Драга Михайлова пред 
всички присъстващи на паневритмията за сведение, ако почитаемия Комитет 

на вероизповеданията разреши това за да се предприеме инициатива за 
свикване на евентуално общо събрание за избиране на ново ръководство. 
Братството трябва да живее цялостен живот. 

Като считам, че горното е в рамките на законно належащото и 
възможното, моля Комитетът за вероизповеданията и Комитетът за 
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културата да решат въпроса в положителен смисъл за живота на братството. 
Това се налага от живота! 

С почитание: 
  В. Анастасов 

 
АМВнР, ф. 10, оп. 14, а.е. 300, л. 1-5. Оригинал. Машинопис. 

 
 

№ 76 
„Слово за Събора на Великото Всемирно Бяло братство  

(19-21 август 1983 г.)” 
 

19 август 1983 г. 
 

Б О Ж И Я Т  М И Р 
 
 Известно е, че ХРИСТОС призова само трима от Своите ученици - 
Петър, Йоан и Яков да бъдат свидетели на величествената среща с големите 
пророци на древния Израил – Мойсей и Илия. А през това време и двамата 

бяха жители на невидимия свят, но живо и дейно следваха ХРИСТА в 
Неговия свещен път и с чувство на отговорност към изключително тежката 
Му съдба , дойдоха да Го подкрепят в предстоящото драматично изпитание 

– кръстната смърт, като край на физическите страдания и начало на в ъ з к р 
е с е н и е т о, като най-голямо и значимо явление в пътя на великия живот. 

Какъв е бил отзвукът в душите на тримата ученика, след като с 
възхита са наблюдавали лъчезарните образи на прочутите израилски 
пророци и след като са дочули водения разговор с ХРИСТА, проличава от 

чистосърдечната им молба – да построят палатки за небесните гости, за да 
продължат по-дълго необичайната среща и да се радват повечко време на 

красотата и великолепието на това изключително явление на Ерусалимската 
школа. Разбира се, палатки те не построиха, но по-късно успяха да 
отбележат в страниците на ХРИСТОВИЯ летопис, Преображението като 

небивало тържество на ДУХА ГОСПОДЕН, което и до днес се чествува като 
най-светъл празник на Християнството. 

В последствие, след възкресението, мнозина от Христовите ученици 
имаха духовни срещи с НЕГОВИЯ ДУХ. Те преживяха със свещен трепет 
святото Му присъствие, приемаха с любов Неговото Слово и с небивало 

вдъхновение и вяра продължаваха да работят за въдворяване на Царството 
Божие в Дух и Истина. Така Преображението Господне стана начало на най -
светли пориви за мирни дни. 3а тези духовни прояви и сега четем в 
Деянията на Апостолите, а Откровението на ЙОАН и до днес остава най-
подробно описаната среща с Божествените Духове, разказана с езика на 

библейската символика. 
УЧИТЕЛЯТ бе верен на Христовите принципи и традиции. Той 

продължава свещената връзка с Ангелските Йерархии и в цялото почти 
половинвековно дело. Той говори на родния ни език за изявата на 
Божествения ДУХ, ту с библейската символика, ту с неподражаемо 

откровение и много често вдигаше завесата на това чудно присъствие и 
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назоваваше имената на лъчезарните гости от далечните светове, за да 
разберем и ние, кои са пратениците на Небето, и какъв е смисълът и 

значението на великото единство и хармония между нас, жителите на този 
свят и БОЖЕСТВЕНИТЕ СВЕТЛИ ДУХОВЕ. Това УЧИТЕЛЯТ всякога 

откриваше в безчислените беседи и разговори, ала най-вече, когато 
посещаваше нашите планини: Рила,Родопите, Стара планина и Витоша и 
най-подир в Софийското селце Мърчаево, което Той нарече Светляево. 

Разбира се, всички, които сме придружавали УЧИТЕЛЯ, с чисто сърце 
можем да кажем, че със затаен дъх слушахме Неговия разказ за СИНОВИТЕ 

БОЖИИ, но и ние пожелавахме това щастливо време да продължи и никога 
да не се прекъсне. Така и ние разбрахме, че слизането и възлиза-нето на 
БОЖЕСТВЕНИТЕ ДУХОВЕ и общуването с тяхната мъдрост и любов са 

най-добър израз на Божественото благословение. 
Ето такива бяха бележитите духовни срещи - наречени от УЧИТЕЛЯ 

съборни дни. От първия събор във Варна през 1899 г., до наше време. И за 
напред съборните дни ще бъдат дни на победа на Божествения ДУХ. Това е 
известно на всички знайни и незнайни ученици, последователи и 

съмишленици на Новото Учение. Те винаги са се събирали и ще се събират в 
името на свещения завет на УЧИТЕЛЯ, за повече Мир и Радост, за повече 

Правда и Истина, за повече братолюбие тук, на земята, както е горе на 
Небето. Съборните дни, това са слънчевите моменти в нашия духовен 
живот. 

Днес, в крайните дни на този век на тотална кармична развръзка, 
присъствието на СВЕТЛИТЕ БОЖЕСТВЕНИ ДУХОВЕ, водени от 
УЧИТЕЛЯ, е повече от необходимо, защото само с тяхното съдействие и 

крепка десница, цялото човечество ще бъде изведено към желаното 
просветление и зазоряване на новия слънчев ден на МИР и РАДОСТ,на 

ЕДИНСТВО И ХАРМОНИЯ. 
Пожелаваме на всички братя и сестри, пожелаваме на всички народи 

по лицето на земята да пребъде БОЖИЯТ МИР и БОЖИЕТО 

БЛАГОСЛОВЕШЕ. 
ЧЕСТИТ СЪБОР! 

19.VIII.1983 г.    
     София   Поздрав на всички братя и сестри  

 
ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА БЯЛОТО БРАТСТВО В СОФИЯ 

 
 АМВнР, ф. 10, оп. 13, а.е. 715, л. 9-10. Копие. Машинопис. 

 
 

№ 77 
„Наряд за отпразнуване на Събора на Бялото братство в България 19-21 

август 1983 год.” 
 

19 август 1983 г. 
 

Начало 6 /5/ ч. сутринта, а за София 7 /6/ ч. на мястото на Учителя. 
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19 август – Преображение Господни петък – първия ден 
 

І. Размишление върху свещената формула: „В изпълнение Волята на Бога е 
силата на човешката дума.” 
 1. „Благословен Господ Бог наш” – песен 
 2. Добрата молитва 
 3. Молитвата на Царството 
 4. Прочит на Евангелията: 
  а/ Матея, гл. 17, ст. от 1 до 9 вкл. 
  б/ Марка, гл. 11, ст. от 1 до 10 вкл. 
  в/ Лука, гл. 12, ст. от 8 до 12 вкл. 
  г/ Йоана, гл. 15, ст. от 10 до 16 вкл. 
 5. „Духът Божий” – песен 
 6. Беседа от Учителя: от томчето „До им дам живот”, съборни беседи 

1936 год., беседата „Да им дам живот” – от стр. 18 „Сега започнете...” до 
края стр. 22. 
 7. „Кажи ми Ти, Истината” – песен 
 8. Слово за събора 
 9. „Бог е Любов” – песен 
 10. Молитвата на Братството 
 11. Отче наш 
 12. „Божият Мир и Божието Благословение да залее цялата земя” 
 13. Мото: „Да се прослави Бог в Бялото братство...” 
 14. „На Учителя покорен” – песен 
 
ІІ.  1. През деня да се прочете 24 гл. от Матея и да се размишлява върху 
нея. 
 2. Да се посетят болни братя и сестри 
 3. Да се извърши поне едно добро дело 
 
ІІІ. Паневритмия, гдето има условие 
 
ІV. Братска вечеря в 18 /6/ ч., за където има разрешение, с повторение на 
сутрешния наряд, без беседата и словото. 
 
20 август, 1983 г. – събота – втори ден 
 

Начало 7,15 ч. сутринта на полянката на Паневритмията 
 

1. „Вдъхновение” - песен 
 2. Добрата молитва 
 3. Добрият път – Молитвата на ученика 
 4. „Благославяй, душе моя, господа” – песен 
 5. от Евангелието: Първо Съборно Послание на Свети Апостол Йоана 
Богослова – глава първа 
 6. „Когато Любовта царува, смут не става” – песен 
 7. Отче наш 
 8. „Да се прослави Бог в Бялото братство...” 
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 9. „Химн на Великата Душа” - песен 
 
ІІ. Паневритмия 
 
ІІІ. Братски обед в Мърчаево /Светляево/ 
 
Третият ден на Събора. 
21 август, 1983 г. – неделя, 10 ч. сутринта на Бивака във Витоша 
 
І. 1. „В началото бе Словото” – песен 
 2. Добрата молитва 
 3. Молитвата на избраните 
 4. 23 Псалом 
 5. „Ще се развеселя” – песен 
 6. От Евангелието: първо Послание на Свети апостол Павел до 
Коринтяните – глава първа 
 7. Прочит на „Свещените думи на Учителя” – стр. 9 и 10 и до края 
 8. „Бог е Любов” 
 9. Молитвата на Братството 
 10. отче наш 
 11. Формулата: „Ученикът трябва да има сърце чисто като кристал...” 
/1 път/ 
 12. „Да се прослави Бог в Бялото братство...” 
 13. „На Учителя покорен” – песен 
 
ІІ. Ако има възможност – Паневритмия 
 
ІІІ. Братски обед 

С братска обич към всички братя и сестри 
От ръководството на Бялото братство в София 

  
АМВнР, ф. 10, оп. 13, а.е. 715, л. 7-8. Копие. Машинопис. 

 
                                                 
1 В края на документа следната резолюция на ръководителя на отдел „Религиозни култове” 

Александър Садъков: „Пред ръководството на „Братството” К[омите]тът неколкократно е 

изяснявал становището си по повдигнатия въпрос, който Борис Николов отново подвига във 

връзка с техните закононарушения, констатирани при фин[ансовата] ревизия в началото на 

1958 г.”   
2 През 1968 г. Министерският съвет взима решение за предоставяне на бившите терени на 

братството в кв. „Изгрев” за строителството на съветско и японско посолства. Предвидено е 

съветското посолство да бъде разположено на мястото където се намират молитвения дом 

(салон), трапезарията и поляната за упражнения (паневритмия), а в терена определен за 

японско посолство влиза гробът на П. Дънов. Вследствие множеството молби постъпили от 

последователите на Бялото братство отпада идеята за строеж на японско посолство в 

района, а оттам и необходимостта от преместване на гроба на П. Дънов. Остава в сила обаче 

предвиденият строеж на съветско посолство върху терените включващи поляната, 

молитвения дом (салон) и трапезарията. Изграждане започва през 1972 г. и всички 

постройки издигнати от братството през междувоенния период са разрушени. Така до днес 

от братско селище „Изгрев” е останал единствено гробът на П. Дънов докато всички 

останали материални свидетелства са заличени. Въпросът е решен и от юридическа страна. 
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Със задна дата на 18 юли 1975 г. с Разпореждане № 301 на Министерския съвет, на СССР се 

отстъпва безсрочно и безвъзмездно правото на строеж на административно-жилищен 

комплекс на посолство върху терен от 32 921 кв. м., включващ одържавените имоти на 

общността. 
3 През 1972 г. сестрите Драга и Люба Михайлови са посочени от председателя на Комитета 

М. Кючуков за ръководители на Братския съвет. Те от своя страна според братската 

традиция създават колективно ръководство от 7 души. 
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Видин – арена на политически амбиции между Византия, 

Унгария и Българското царство в периода ХІ–ХІІІ в. 

 

Атанас Бояджиев 

 

 

При завладяването на ранносредновековната българска държава (края 

на 1018 г.), Бъдин и прилежащата му територия се намират повече от едно 

десетилетие под византийска власт.  

 Още през това първо десетилетие на новата власт, в политическото 

развитие на града настъпват значителни промени. 

 От оскъдните извори1 за Бъдин от този период получаваме данни по-

скоро за неговата религиозна организация и развитие, които несъмнено 

оказват положително въздействие и върху политическия му живот. Към тези 

извори отнасяме двете грамоти на император Василий ІІ (976-1025),2 които 

се явяват и най-ранни извори за този период. Те отразяват включването на 

града към Охридската архиепископия, но също така съдържат важни 

сведения за неговото привилегировано положение.  

В тях се говори, че главната заслуга за издигането на града е на 

Бдинската епископия: „ ... ми стана най-полезна и предана, понеже  ми 

отвори пътищата за страната ....та и трябваше да получи ...по-голяма 

награда и да бъде възвисена над най-заслужилите. Но за да не надмине и да 

не се постави над архиепископа, дадохме и равно число клирици и парици с 

тия на архиепископа.” 3 

  Така в резултат на имперската грамота Бъдин получава достойно 

място и запазва доминиращо значение не само като градско средище, но и на 

                                                 
1 Това са две от грамотите на император Василий ІІ, издадени съответно през 1019 г. и 1020 

г., отнасящи се за организацията на българската църква и приобщаването на града в обсега 

на Охридската архиепископия. За тях вж: Снегаров, Ив. История на Охридската 

архиепископия. От основаването й до завладяването на Балканския полуостров от турците. 

Т. І, С. 1995. 52-63. 
2 Sigilla Basilii  II. - ГИБИ Т. VІ, С. 1965. 45. 
3 Пак там, с. 45; Ioannis Scylitzes. Synopsis historiarum, с. 282; Иванов, Й. Български 

старини из Македония. София, 1931. 557. 
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важен епископски център, обхващащ значителен по своите размери диоцез, 

какъвто са имали и епископите на Охрид, Средец и Ниш.4 

До началото на  20-те години на ХІ в. за Бъдин (в административно и 

политическо отношение) се знае сравнително малко. Непосредствено след 

установяването на византийска власт (в началото на 1002/3 г.) той се 

превръща в основен административен и политически център за 

северозападните български земи, като тази роля той е изпълнявал до 

завладяването на Белград и Срем през 1018 г.  

Липсват данни за това кой е управлявал града, но на фона на 

стратегическата си роля,  която  е изпълнявал  в конфликта със Самуиловата 

държава, вероятно начело е бил имперски военачалник, ползващ се с 

доверието на Василий ІІ.  

За времето преди установяването на византийската административна 

власт над българските земи е засвидетелстван единствено Константин 

Диоген.5 След назначаването си за архонт на областта,6 той съсредоточава в 

Бъдин цялото военно и административно управление,7 което впоследствие 

измества в Белград (1018-1019). Причината за това е неговото по-добро 

стратегическо местоположение. Именно от тук той ръководи  военната 

операция по ликвидирането на последната свободна българска територия - 

Срем, начело със Сермон [Уесмюх]8 като се обявява и за: “...Самовластен 

господар на тамошните области.”9 

 След окончателното завладяване и на най-западната българска 

територия, император Василий ІІ назначил заслужено, според византийските 

автори, Константин Диоген за управител на тази ново придобитата 

                                                 
4 Божилов, Ив. и Гюзелев, В. История на Средновековна България VII –ХIV век. Т. I, 

София, 1999. 324; История на България. 413. 
5 Ников, П. Съдбата на северозападните български земи през средните векове. БИБ №1, 

1930.119; Николов, Г. Централизъм и регионализъм в ранносредновековна България, 
София, 2005, с. 150; Литаврин, Г. България и Византия (ХІ - ХІІ век). С. 1987. 207. 
6 Ioannes Scylitzes. Historia. 298. 
7 Ангелов, Д. Политическа история на Византия, София, 2013. 153. 
8  За него вж: Дуйчев, Ив. Последният защитник на Срем в 1018 г. - ИИИ, 8, 1960. 309-321; 
Ферjанчиh, Б. Сирмиjум у доба Византиje. - В: Сремска Митровица. Сремска Митровица 

1969. 50 - 51; Историja Београда. Т. І. 125; Николов, Г. Централизъм… 150. 
9  Ioannes Scylitzes. Historia. 298. 
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територия.10 С назначението си той получава и титлата “архонт” (стратег) 

на северозападните български земи, а именно полисите Белград, Браничево 

и Срем – до поречието на р. Тимок.11  

В началото на 20-те години на ХІ в., в административно отношение, 

Бъдин бил включен към вече съществуващата тема Паристрион.  12  

  Интересен е фактът, че Константин Диоген съвместява в началните 

месеци, (близо година) от своето управление две длъжности - архонт на 

града и управител на областта. Това се дължи на обстоятелството, че 

Византия забавя администрирането на тези най-отдалечени части от 

империята, тъй като те били под военно напрежение. Разбира се, това до 

голяма степен е резултат от военните действия, които се провеждали в 

поверената му територия и затова той изпълнявал, както гражданското 

управление, така и ръководството на военните части.  

Близо година по-късно, императорът делегирал вече официално 

съществуващите до тогава правомощията на Константин Диоген, назначен 

вече за “архонт на тамошните земи”,13 който останал на този пост до 

началото на 1026 г., когато получил повишение и станал дук на (Тема) 

България.14  

  В историческата наука все още няма единно мнение, относно 

точната датировка за включването на северозападните български земи, в 

частност Бъдин и неговата област, в границите на тема Паристрион 

(Парадунавон) и по-важното - какъв е бил първоначално нейният 

териториален обхват на запад.15 

  Изворите от втората половина на ХІ в., отразяващи избухналото в 

северозападните земи въстание на Георги Войтех (1072-1073) ни посочват 

границите на тема Паристрион на изток, достигала до поречието на р. 

                                                 
10 Николов, Г. Централизъм, c. 150; Литаврин, Г. България... 207-209, 289. 
11 За различни хипотези относно територията подвластна на Константин Диоген до 

началото на 20-те години на ХІ в., вж. изложението на: Калиh - Миjушковиh, J. 
Византиjски погранични град у ХІ веку. - В: Историja Београда. Стари, средньи и нови век. 

Т. І. 125. 
12 За темната организация на новозавладените български земи вж: Божилов, Ив.  Гюзелев, 
В. История, с. 343 - 359; История на България. Т. ІІІ. 23 - 24. 
13 Ioannes Scylitzes. Historia. 94. 
14 Божилов, Ив.  Гюзелев, В. История... 357. 
15 Пак там, 356 - 359. 
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Тимок, включително Бъдин и Бъдинска област. Тази информация се 

потвърждава и от известията на византийския автор Никифор Врений, 

описващ действията на: „ славяните (т. е. българите), които  отхвърлили 

ромейското иго, като опустошавали и грабели всичко, като оставили в 

бедственото положение намиращата се по това време тема Сирмий и 

земите, лежащи около река Сава, както и градовете покрай Истър (Дунав) 

до самият Видин.”16 

 Както се вижда от направеното уточнение, авторът, който е 

съвременник на тези събития, ясно разграничава границите между двете 

теми – фиксирайки ги до територията на Бъдин, която била част от друга 

българска тема - Паристрион (Парадунавон).17 

   Като цяло, настъпилите административни промени в началния 

период на византийската власт, не оказали съществени изменения върху 

развитието на Бъдин. Той запазил своите функции на погранично  селище, 

изпълняващо същите задачи от предходния период. Основните задачи били 

свързани с охраната на бродовете и възпиране на евентуално унгарско 

нападение срещу новата византийски власт. Постепенно градът навлязъл в 

период на застой и упадък, което се дължи на засилващата се политическа 

роля на останалите приближени полиси - Срем, Белград и Браничево, 

спрямо Унгария в стратегическо по-доброто им местоположение.  

 

Мястото на града в отношенията между Византия и Унгария 

през ХІІ в. 

За положението на града от този период до първата четвърт на ХІІ 

век, не се знае почти нищо. Единственото фрагментарно сведение от този 

период ни е оставено от Анна Комнина – дъщеря на византийския 

император Алексий Комнин.  

В своето произведение, описващо политическата история на 

империята, Комнина ни разказва за напрежение по Дунавската граница през 

1114 г., като споменава и Бъдин : „ някъкъв човек дошъл в Константинопол 

                                                 
16 Nicephori Bryenii. Historia. 115; Ioannis Cinnami.  Historia. 251. 
17 Божилов, Ив. Гюзелев, В. История… 357; Димитров, Хр. Българо-унгарските 

отношения през Средновековието, София, 1998. 98-99. 
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откъм Дунав и съобщил, че куманите са преминали реката, императорът 

без да се бави изобщо, събрал наличните войски и се отправил към Дунав. 

Когато стигнал до Бъдин и не намерил варвари, които, когато се научили 

за пристигането на самодържеца, успели да преминат обратно реката, 

той веднага отделил смели войници и им заповядал да започнат преследване 

на варварите ... и те ги преследвали три денонощия ...”18 

  От това сведение можем да направим извода, че градът е подлаган на 

чести варварски нахлувания от север, което предопределя трудна съдба на 

местното население. Въпреки, че е опорен пункт (от там се контролирали 

околните области) за византийската власт в региона, това не е спирало 

кумани и варвари в своите набези. За тежкия живот на местното население в 

Бъдин научаваме, макар и повърхностно от „ Географията на Идриси”.19 

Арабският географ Идриси ни дава сравнително кратка 

характеристика на Бъдин, които по думите му бил: „голям град на Дунава”. 

Разбира се, нужно е да отбележим, че неговата творба е необходимо да се 

възприема повече като търговски указател. Трудът му е бил предназначен да 

ориентира и спомага италианските търговци в кои градове и центрове е 

могло да се закупят зърнени храни, стока, която през този период ги е 

интересувала най-много.20 Именно това е критерият по който Идриси 

съставя своя указател. 

 На базата на сведенията от тези извори, можем да обобщим че 

градското стопанство и социалния живот на Бъдин, които били с ясно 

изразено земеделска ориентираност, се подчиняват на общите тенденции 

характерни за средновековния феодализъм. Голяма част от населението, 

съставено от зависими жители (парици), сред които пък преобладават 

основно представители от българската етническа и социална структура, 

образували основното ядро на градската и областна агломерация. 

   Макар ролята и значението на Бъдин в новите политически условия 

да нараства трябва да отбележим, че градът преживявал продължителен 

                                                 
18  Annae Comnenae. Alexias. – ГИБИ Т. VІІІ, С. 1972. 138 - 139. 
19  Недков, В. България и съседните и земи през ХІІ в. според географията на Идриси. 

София, 1960. 
20 Лишев, Стр. Географията на Идриси като исторически извор за българските градове през 

ХІІ в. София, 1973. 80. 
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упадък. Непосредствената му близост с унгарското кралство, постоянните 

нападения от север оказват негативно влияние върху социалното му 

развитие.  

Постепенно, към средата на ХІІ в., Бъдин възвръща своето значение и 

статут на “имперски град”21 със средищни функции в управлението на 

териториите по Средният Дунав. Неговата роля като съществен фактор, 

макар и не пряко, е засвидетелствана в изворите от този период във връзка с 

продължаващото противопоставяне между Унгарското кралство и  Византия.  

  Пълното политическо и военно надмощие на империята  продължава 

до 1167 г. Интересен с един епизод от войната, в който Бъдин не само се 

споменава, но и заема пряко участие в последвалите събития. 

 През пролетта на 1164 г., в хода на поредното византийско 

настъпление насочено към Сремската област, византийските войски 

достигат до Бач.22 Маджарите, опитвайки се да си възвърнат с военна сила 

Срем и областта, през пролетта на 1166 г. предприемат мощно 

контранастъпление. Император Мануил І Комнин (1143-1180) по думите на 

хронистите, изпратил срещу тях три армии. Поне една от тях, използвала 

като опорна точка за своето съсредоточаване територията на Бъдин. От тук, 

тя преминава Дунав и през Трансилвания се отправила към унгарските 

територии.23 През следващата година – 1167 г. в битката край Земплин, 

византийците не само нанесли съкрушително поражение на маджарите, но и 

затвърдили политическата си хегемония в региона, продължила до смъртта 

на императора през 1180 г.  

  Последвалия стабилен мир, между маджарите и империята бележи 

един относително мирен и спокоен период  в региона, който се оказал 

ползотворен и за Бъдин, и продължил до средата на 90-те години на ХІІ в. 

Трябва да отбележим, че въпреки липсата на конкретни сведения през този 

период, градът до голяма степен, бавно се завръща към нормалния си ритъм 

на живот. 

                                                 
21  Койчева, Е. Първите кръстоносни походи и Балканите. София, 2004. 37. 
22 Ioannis Cinnami Historia. 187. 
23 Димитров, Хр. Българо-унгарски отношения... 103. 
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Това е последното известие от времето, в който  Бъдин е под 

византийска власт за да последва присъединяването му към пределите на 

възобновеното българско царство.  

До края на ХІІІ и началото на ХІV в. съдбата на града ще бъде 

обвързана с политическото развитие не само на българската държава, но и 

на отношенията с унгарци, сърби и различните проявления на сепаратизъм в 

северозападните части по поречието на Средният Дунав.  

Отминава един труден и изпълнен с важни политически събития 

период през който градът макар и трудно оцелява. Изложен на чести 

нападения и жестоки опустошения, в условията на чужда власт, той запазва 

макар и трудно българският си характер в продължение на близо два века. 

Същевременно, опустошенията дават значително отражение върху етно-

политическия облик на града и района през този период и съществено го 

променят. Установяването на куманите, постепенно изменят визията на 

Бъдин, който все по-често ще се разглежда като мултиетническа 

конгломерация, но с ясно изразена българска идентичност. 

 

Видин в навечерието на възобновяването на българската държава 

(краят на ХІІ в.) 

Периодът, от последната четвърт на ХІІ в. до първото десетилетие на 

ХІІІ в., по своята политическа динамика на Балканите, може да се 

характеризира като изключително интензивен и наситен със събития. 

Измененията, които настъпват, дават значително отражение върху всички 

сфери и области на политическия, социалния и икономическия живот на 

средновековното общество и самия град Видин. 

Към средата на 80 - те години на ХІІ в., Византия навлиза в период на 

дълбока политическа криза и упадък, белязан както от вътрешни, така и 

външнополитически проблеми и сътресения.24 Слабостта на Империята, се 

изразява в различни измерения и проявления, които оказали значително 

                                                 
24 По този въпрос вж.: Острогорски, Г. История на Византийската държава. София, 1998. 
509-513; Ангелов, Д. Византия - политическа история. Стара Загора, 1994. 230-232; 
История на България. Т.ІІІ, София, 1982. 117-118; Makk, F. The Arpads and the Comneni. 
Political Relations between Hungary and Bizantium in the 12- th century. Budapest, 1989, p. 176 - 
179. 
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влияние върху политическото развитие на Видин през този период. Най -

важното събитие, имащо пряко отношение към настоящата тема, несъмнено 

е възстановяването на средновековната българска държава от Асен І (1190 - 

1196) и Петър (1185 - 1190;1196) през 1185 г.25 

Надигането на българите в земите между Стара планина и р. Дунав, 

заварва Видин в интересна и дори спорна от историческа гледна точка 

ситуация. Разположен сравнително далеч и периферно спрямо политическия 

център на въстанието, Видин, чрез своя епископ, заема активна роля в 

легитимирането на Асеневци при противопоставянето им с Византия.  

За да изясним ситуацията със статуса на Видин и ролята на неговия 

епископ в изложените събития е наложително да се обърне внимание на 

следните обстоятелства: 

В началото на своята борба, братята Асен и Петър си поставят като 

основна цел укрепването на своята власт, като отстояват българската 

независимост в границите на днешна Мизия26 и по специално 

североизточните части (съвременните граници на България, сключени 

между Стара планина и Дунав). Разбира се, те не изключват от своите 

политически планове и присъединяването на всички територии, населявани 

с българско население към пределите на Българската държава, в това число 

и Видин. Възпиращите моменти при реализацията на тези цели обаче били 

очевидни, и най-вече: 

На първо място това била самата Византия, която въпреки очевидната 

си слабост притежавала значителен потенциал и ресурси, за да попречи на 

едно такова надигане и консолидиране на българите в техните етнически 

граници от периода на ранносредновековна Българска държава.  

На второ място, трябва да отбележим също така факта, че Видин и 

областта, наред със стопанското и икономическото си значение, имали и 

важно военностратегическо местоположение за самата Империя.27 През 

                                                 
25 За тях и въстанието вж.: Божилов, Ив., Гюзелев, В. История... 421- 440; История на 

България... 118-125; Божилов, Ив. Фамилията на Асеневци (1186 –1460). Генеалогия и 

просопграфия. С., 1994. 27 - 68.  
26 История на България… 123 
27

Ников, П.  История… 7 
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Видин, Византия осъществявала най-пряката и бърза връзка със своя съсед и 

съюзник – Унгарското кралство.   

По силата на договор, скрепен с династичен брак,28 тази област се 

превръщала в свързващото звено на един мощен съюз и потенциална 

заплаха за българите, което е видно и от самите извори.29  

Немаловажни били процесите, свързани с присъединяването на 

Видин към българската държава и за самата Унгария. Въпреки установените 

династични връзки с Империята, тя гледала с изострено внимание и интерес 

развитието на политическите процеси и  обстановката на юг от река Дунав. 

Дългосрочните  цели, които Унгария си поставяла относно Видин и 

българските земи на северозапад били тяхното завземане и приобщаване.30 

Така при създалата се обстановка било очевидно, че въпросът за 

присъединяването на града към българските предели, ако не невъзможен, то 

на този етап не можел да бъде реализиран бързо, а постепенно и плавно, 

съобразно политическата конюнктура.  

До средата на последното десетилетие на ХІІ в. няма съмнение 

относно съдбата на северозападните граници на Империята.31  

Безспорно, те се разглеждат като съставна и неделима част от нейната 

територията, което се потвърждава и от повечето извори от този период. 

Колебанията започват, когато трябва да се определи ролята на видинския 

епископ в събитията, свързани с интронизацията на Асеневци – до и след 

1195 г.32  Поставя се въпросът, дали Видин и областта с нейните жители, са 

останали още известно време под византийска власт или са се присъединили 

към борбата за възобновяването на Българската държава още в началния 

период. 

 

                                                 
28 Император Исак ІІ Ангел (1185-1195) бил женен за Маргарита, дъщерята на унгарския 

крал Бела ІІІ, който отстъпил като зестра териториите на Белградската и Браничевската 

област; По-подробно по въпроса вж. Ников, П.  История, с. 7 - 8.; Kъм историята на 

северозападните български земи. – СпБАН, 16, 1918, 121-122. 
29 Nicetae Choniates. Historia.  
58

По този въпрос вж.: Димитров, Хр.  Българо – унгарските... 110-114. 
31 За различните становища по този въпрос вж.: Петров, П. Към въпроса за 
освобождаването на Видинска, Белградска и Браничевска област от Византийско иго и за 

присъединяването им към втората българска държава. ИПр  II, 1957. 84-92.  
32 Петров, П. Към въпроса... 84 - 92.  
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Включването на града в пределите на Българското царство 

(краят ХІІ – началото на ХІІІ в.) 

Петър Ников, който е най-добрият познавач на средновековната 

историята на Видин и северозападните български земи през този период, 

като цяло няма твърда позиция относно принадлежността на Видин и 

неговата област в периода от 1185 г. до след 1195 г.33 Първоначално той 

смята, че след детронацията и ослепяването на Исак ІІ Ангел (1185-1195), 

унгарците се възползвали от създалата се ситуация и заграбили Белград и 

Браничево, а византийците запазили Видин, който задържали под своя власт 

чак до началото на 1202 г.,34 когато той станал отново български.  

По-късно Ников доразвива тази теза и застъпва схващането, че 

въпросните области останали в пределите на Византийската империя чак до 

1201 г., когато: ” цар Калоян (1197 - 1207) наложил на Византия да му 

отстъпи областта и северозападните български земи - Белград, Браничево и 

Ниш.”35  Противоречието, в което Ников изпада още повече се задълбочава, 

когато обнародва писмото на охридският архиепископ Димитър Хоматиан 

(1216 - 1234) до митрополита на Корфу Василий Педиадит и Синодален акт 

на същата църква от 1218 - 1219 г. Поводът е каноничността на търновския 

епископ, възведен в епископски сан от видинския епископ (1186 г.), който 

по - късно бил умъртвен от българите - понеже се бил отметнал.36 

Малко по-предпазлив, но застъпващ същата теза е В. Златарски, 

според който, българското царство отвоювало северозападните области  

(включително и Видин) от унгарците чак към началото на  1204 г.37  

На коренно противоположна позиция на изложеното до тук, в по ново 

време, застава друг наш виден медиевист и познавач на северозападните 

български земи през Средновековието - П. Петров.38  

                                                 
33 За различните му позиции вж.: Ников, П. История.. 7. и  Ников, П. Съдбата… 122 -123. 
34 Ников, П. История... 8 
35 Ников, П. Съдбата... 122.; Николова, Б. Неравният път на признанието. С., 2001.  
Устройство и управление на българската православна църква (IХ – ХIV в.). С., 1997. 
36 Ников, П.  Принос към историческото  изворознание на България и към историята на 

Българската църква. – СпБАН, 20, 1921. 22; Николова, Б. Неравният път на признанието. 

София, 2001. 90 - 91; Устройство и управление на българската православна църква (IХ - 
ХIV в.). София, 1997. 22; Димитров, Хр. Българо-унгарските... 113. 
37 Златарски, В. История на българската  държава през средните векове. София, 1994. 150. 
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В своята студия по този въпрос авторът, развива тезата, че градът се 

присъединява към пределите на Българското царство  не по-рано от 1195 г., 

като се аргументира и обосновава убедително на логическа основа, 

привеждайки като доказателство една унгарска грамота – препис от 1261 

г.,39 което днес в основни линии се приема безкритично от повечето 

български историци. 40  

Според него през 1195 г., след смяната на властта в Константинопол, 

очевидно унгарците не успели да подпомогнат своите съюзници-

византийците, тъй като били отблъснати от българите.  

“Останалите без сериозна защита, областите на Видин, Браничево 

и Белград били освободени .. .и присъединени към българската държава.”41 

Казаното до тук, се приема и от унгарските историци,42 които 

предпочитат или да не говорят за това събитие, или да отбележат само, че 

през 1195 г. крал Бела ІІІ (1173 -1196) се опитал да помогне на своя зет 

император Исак ІІ Ангел, но армията му била разпръсната. 

Макар че П. Петров не приема напълно безкритично информацията 

от грамотата, касаеща успехите на унгарците срещу българите, несъмнено тя 

показва интересни факти.  

Очевидно на първо място е фактът, че унгарците предприемат военни 

действия на юг от р. Дунав, в интерес, най-вероятно, на Византия, съгласно 

сключеното по-рано (между 1192-1193 г.43 близо до Белград) споразумение 

между двамата императори, за което сведения дава и Н. Хониат.44 Тук обаче, 

не може да се изключи напълно и възможността, унгарците да предприемат 

и самостоятелни военни действия, с цел защита на стратегическите си 

интереси отвъд р. Дунав. Тази теза звучи много по-убедително и 

                                                                                                                                      
38 Петров, П. Към въпроса... 84 - 92. 
39 Пак там., 89. 
40 Божилов, Ив. Белота-български властител от началото на ХIII в. - ИПр., ХХХIV, №1, 

1977. 80-81; Димитров, Хр.  Българо-унгарските... 114-115. 
41 Петров, П. Към въпроса...  90 
42 Тук П. Петров е привел мнението на: Balint, H. Magyar tortenet. T. I, Budapest 1935, p. 415. 
[Цит. по: Петров, П. Към въпроса за освобождаването... 90; Същото мнение застъпва и 
Димитров, Хр.  Българо – унгарските... 114-115. 
43 Makk, F. The Arpads and the Comneni., p.179; Димитров, Хр. Българо-унгарските... 114-
115; Историja Београда. Т. І. 139-140.  
44 Nicetas Choniata. Historia. 43  
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аргументирано. Това е можело да стане само в резултат на едно мощно 

надигане от страна на българите в северозападните области, срещу чийто 

“бес”45 унгарският крал е решил да изпрати своята войска.  

Този епизод трябва да бъде отнесен по време, скоро след срещата на 

двамата владетели и в хронологическите граници на периода между 1193 и 

1194 г. Изглежда, в хода на тази кампания унгарците срещнали сериозен 

отпор от страна на местното българско население и вероятно претърпели 

значителни поражения. Това се потвърждава косвено и от съдържанието на 

самата грамота, в която се казва, че споменатият граф Нарад, дошъл: “...на 

помощ от Австрия с ценна военна  сила.”46 Въпреки своите “значителни 

успехи” като цяло, очевидно кампанията не постигнала очаквания резултат и 

северозападните земи, включително и Видин, не били трайно завоювани от 

унгарците. Всичко това пряко индикира възможността той да е бил 

освободен от българите и да се е намирал под тяхна власт. 

Каква е била неговата съдба през следващите няколко години е 

трудно да се определи. Очевидно обаче, с цената на много жертви и усилия 

той останал в български ръце, което се потвърждава косвено и в един друг 

документ - грамота от 1198 г. на император Алексий III Ангел, описващ 

търговските привилегии на венецианците в този район.  47 От нейното 

съдържание е видно, че през ноември 1198 г. империята претендирала, че 

владее: “Ниш и Браничево”, заедно с “Триадица, Велбъжд, Скопие (с цялата 

географска област Македония), темите Загора, Тракия и Македония, но без 

Северна България -“Мизия, включително Видин, а също и Белград.”48    

Макар този документ да се приема с определени резерви от отделен 

кръг историци,49 несъмнено той показва нещо много интересно. 

Съдържанието на този хрисувул от 1198 г., не дава точен и статичен поглед 

                                                 
45 Codex diplomaticus patrius Hungaricus , p. 9 - 10. 
46 Пак там, р. 9 - 10 
47 Chrysobulum, datum Venetiae ab imperatore Constantinopolitano Alexio III Angelo 
novembri A. MCXCVIII. - В: Гюзелев, В. Венециански документи за историята на 

България и българите от ХІІ - ХV в. № 18, 2001, с. 10.; Dolger, F. Regesten der 
Kaiserurkunden des Ostromischen Reiches von 565-1453. T. I, Munchen- Berlin 1925, p. 104 - 
105, № 1647. [ Цит. по: Димитров, Хр. Българо-унгарски... 114.]. 
48  Димитров, Хр. Българо - унгарски отн... 114.  
49  Пак там, 114. бел. 3. 
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на района. Той отразява до голяма степен по-скоро динамиката и 

моментното състояние на борбите, които се водят в  областите около р. 

Дунав и целия северозапад като цяло. Тази част от полуострова в  много 

отношения е една  от ключовите територии, чийто граници в период от края 

на ХІІ и началото на ХІІІ в. са бързо променящи се в политическо 

отношение. 

Важен е и фактът, че Видин едва ли би могъл да играе съществена 

роля, без да се отчита взаимовръзката, която той оказвал, като свързващо 

звено между центъра и периферните области като Белград и Браничево. 

Нужно е да отбележим преекспонираното място и роля на Браничево и 

неговият политически живот,  в началото на ХІІІ в., не само по отношение 

на видинската област, но и на целият северозапад като цяло.  

 

Владението на Белота в българския северозапад 

За историята на това владение и ролята на нейният управител - 

българският княз Белота [Belota prinсеps] ние знаем от малкото 

съществуващи извори,50 които са представени в няколко значими 

публикации.51 Тук няма да се спираме подробно върху постановката на 

проблема, свързан с появата и произхода на този владетел и неговото място 

в българската средновековна история.52 Ще отбележим само, че по същото 

време (1198 г.) или малко след като бил издаден споменатият хрисувул на 

Алексий ІІІ Ангел,53 като български наместник в северозападните български 

земи – Браничево,54 се бил установил споменатият вече княз [princeps] 

                                                 
50 Тук се привежда основно кореспонденцията между цар Калоян и папа Инокентий.  За нея 

вж.: Innocentius III Papa. Epistolae. - ЛИБИ Т. ІІІ, София 1965. 315; Вж. също: Дуйчев, Ив. 

Преписката на папа Инокентий ІІІ с българите. Увод, текст и бележки от Ив. Дуйчев.  ГСУ 

ИФФ, LХХХVІІ, 3, 1942. 26-27. 
51 Божилов, Ив. Белота... 71-81; Николов, Г. Сепаратизмът... 101-102; Етапи на 

сепаратизма в Българското царство. (края на ХІІ - началото на ХІV в.). - В: Acta Musei 
Varnensis III, 2005. 71-73; Самостоятелни и полусамостстоятелни владения във 

възобновеното Българско царство (края на (ХІІ - началото на ХІII в.). Cофия, 2011. 183 - 
190.  
52 От по-новите и обобщаващи публикации внимание заслужава: Николов, Г. 

Самостоятелни и полусамостстоятелни владения във възобновеното Българско царство 

(края на (ХІІ - началото на ХІII в.). C., 2011. 
53 Вж. тук бел. 24. 
54 За друго мнение по въпроса вж. Гюзелев, В. Папството и българите през 

Средновековието. П. 2009; Димитров, Хр. Българо – унгарски... 114, 117-120. 
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Белота.55 Очевидно противоречието, в което влизат посочените сведения, на 

което обърна значително внимание в своята монография и Хр. Димитров .56 

Въпреки това, не може да се изключва напълно възможността, хипотетично 

Видин да е бил ако не основен, то вероятен административен център57 на 

Белота, което на този етап за съжаление не може да се докаже категорично 

както на самото Браничево,58 така дори и на Белград.  

 

Видин в противопоставянето между Унгарското кралство и 

българската държава до средата на ХІІІ в 

Разпростирайки своята политическа и административна власт над 

северозападните български земи, в началото на ХІІІ в., Видин и областта 

остават  вътрешна зона за българско царство и като цяло имат скромна роля 

и значение през първото десетилетие на този период. Независимо от това, 

откритото противопоставяне между Унгарското кралство и Българската 

държава, предизвикват  забележими промени, както в политическия, 

социално-икономическия живот на областта, така също и в демографския и 

облик. Разположена в контактна зона на предвижване от изток на запад, в 

началото на века, тя се превръща в притегателно място за заселването на 

отделни групи кумани, които не само участват във въстанието на Асен и 

Петър,59 но и започват да отсядат тук и все по-тясно да се консолидират в 

българската етническа общност. От препис на унгарска грамота от 1259 г.60 

научаваме, че след смъртта на цар Калоян през 1207 г. на престола се 

                                                 
55 Innocentius III Papa. Epistolae. - ЛИБИ Т. ІІІ, София 1965. 315; Вж. също: Дуйчев, Ив. 

Преписката на папа Инокентий ІІІ с българите. Увод, текст и бележки от Ив. Дуйчев.  ГСУ 

ИФФ, LХХХVІІ, 3, 1942. 26-27.  
56 Димитров , Хр. Българо-унгарски… 114-120 
57 Въпросът за административния център на това владение (наложено от Ив. Божилов) се 

базира основно на маршрута на папските легати към България, преминаващи по най -
краткия път - през Браничево, като тук не се отчитат различни по характер и значение 

фактори, които разглежда подробно Димитров, Хр. в Българо-унгарски... 114-120. 
58 Относно границите на това владение вж.: Божилов, Ив. Белота... 79. и други негови 

монографии, в които очертава границите на северозападните български земи – Видин, 

Браничево, Белград без да посочва административен център. Вж.: Град Видин. Кратък 

исторически очерк. С 2008. 63. 
59 История на България. Т. ІІІ. 37. 
60 Ников, П. Цар Борил в светлината на един нов паметник. - СпБАН ІІІ, 1912. 133-134. 
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възкачва неговият  племенник - цар Борил (1207 - 1218).61 По това време във 

Видин съществува значителна по своя брой куманска общност, от която се 

излъчва смесена местна българо-куманска феодална аристокрация.62 След 

“узурпацията” на царската власт, цар Борил започва своето управление 

(характеризирано от повечето историци като слабо и негативно за 

българската държава),63 в изключително сложна и обтегната външно и 

вътрешно политическа обстановка. Задълбочаващите се през този период 

процеси на феодален сепаратизъм64 от една страна, както и сложните 

отношения с Латинската империя на юг и Унгарското кралство на 

северозапад от друга, оказвали съществено отражение и върху 

политическото развитие на Видин. 

През началния период на своето управление, изглежда цар Борил 

успява да запази макар и крехка, териториалната цялост на крайните 

северозападни райони от своята държава, което обаче, не може да се каже по 

отношение на българските територии на юг от Стара планина. Въпреки това 

и тук обстановката остава изключително сложна и напрегната. Вероятно 

унгарското кралство, възползвайки се от слабостта на българската централна 

власт, открито предявило своите териториални претенции по отношение на 

Белградската  и Браничевската област.65  В резултат, според Хр. Димитров, 

между 1207-1208 г. без да окаже съществена съпротива на унгарците, Борил 

предал двете области, които преминали за около едно десетилетие под 

унгарска власт, превръщайки по този начин Видин в погранична територия. 

Тази теза, в общи линии, се подкрепя и от повечето сръбски историци , които 

                                                 
61 За него вж.: Божилов, Ив. Фамилията... 69-77; Данчева - Василева, А. България и 

Латинската империя (1207- 1218 г.). – ИПр І, 197. 35-51; Ников, П. Цар Борил в светлината 

на един нов паметник. - СпБАН 3, 1912, 121-134; От същият: Съдбата на северозападните 

български земи през средните векове... 126 - 127; История на Видинското княжество до 

1323 г. - ГСУ ИФФ  LХVІІІ, 1922,  8-10.   
62 История на България. Т. ІІІ. 37; Ников, П. Цар Борил... 125. 
63 За различните становища вж.: Божилов, Ив., Гюзелев, В. История... 465.; Ангелов, П. 
Средновековната, Данчева - Василева, А. България и Латинската империя (1207 - 1218 г.). 

– ИПр І, 1977. 35-51. 
64 Николов, Г. Етапи на сепаратизма... 73-74.; Ников, П. Цар Борил... 124.  
65 Димитров, Хр. Българо-унгарски... 122. 
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изтеглят горната граница на унгарската власт на запад от р. Морава, чак до 

началото на 1230 г.66  

На коренно противоположно мнение е П. Ников, който отнася тези 

събития към края на 1211 г.,67 в тясна връзка с избухналото мощно въстание 

във Видин.68 Неговата основна цел, по всяка вероятност била, не само да 

бъде свален цар Борил, който не се ползвал с особена подкрепа от народа, но 

и да откъсне големи части от северозападните български земи.69  Цар Борил 

едва ли би могъл да допусне така  лесно да бъде загубена още една важна в 

политическо, икономическо и духовно отношение част от страната му. 

Очевидно той нямал реални сили и възможности да се справи, както с 

външният натиск от юг, но и с вътрешно - центробежните сили и процеси в 

държавата. Изглежда, че бил принуден от обстоятелствата да търси помощ 

от сила, която той открил в лицето на унгарският крал Андрей ІІ (1205 - 

1235).70  

Според сведенията от грамотата-препис, отнасящи се за посочените 

събития, унгарските войски предвождани от comes Ivachinus,71 били 

изпратени в помощ на Борил срещу неговите неприятели infidels suos de 

Budino.72 Според П. Ников, съпротивата е била поддържана от куманите, 

които като елемент от града, все по-тясно ще играят роля в неговото 

развитие през следващия период до края на Средновековната българска 

държава.   

Застрашителните размери и самият размах на избухналото в 

северозападните български земи народно недоволство, очевидно се оказали 

сериозна заплаха за стабилността на цар Борил в Търново. Въстаниците, 

подържани от куманите, достигнали до р. Огоста [Obozt],  където comes 

Ivachinus, с части от лоялни на централната власт войски, се сблъскали с 

                                                 
66 Историja Београда. Т. І. 140. 
67 За различните мнения относно датировката на това събитие вж. Димитров, Хр. Българо-
унгарски отн., с. 124, бел. № 97 - 103.   
68 Ников, П. Цар Борил... 132. 
69  Божилов, Ив.  Гюзелев, В. История... 473. 
70 Ников, П. Цар Борил...  125.; Божилов, Ив., Гюзелев, В. История... 473 
71 Бьодей, Й. Ивашин - унгарски военачалник с изопачено име в българската  

историография. Векове, кн.2, 1983. 80-83.; Илиев, Н.  Относно времето на потушаването на 

бунта срещу цар Борил във Видин.- ИМСЗБ (9), 1984, 86-91. 
72 Ников, П. Цар Борил...  124. 
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основните сили начело с трима кумански главатари [tres duces de Cumania]. 

В завързалото се сражение, унгарците не само разбили въстаническите сили, 

но дори, както се споменава в грамотата, успели да заловят единия от 

тримата кумански водачи – nomine Karaz.73 

След успешните действия, възползвайки се от създалото се 

преимущество, унгарските войски бързо се насочили към Видин [castrum 

Budin] и го обсадили.74 Особен интерес предизвиква изложението на 

грамотата, която представлява краткото описание на последвалите събития. 

Загубите, които унгарците понесли в последвалият щурм, били значителни и 

дори самият comes Ivachinus получил наранявания. В крайна сметка 

крепостта била превзета, а властта на Борил-Aceн възстановена [castrum 

Budin ad manus eidem B.[urul] Asan restituit]. Съпротива на видинчани била 

сломена, след като с огън били разрушени двете порти на града [duas portas 

civitatis].75 

Въпреки че бунтът бил потушен и Видин останал в пределите на 

Българското царство цената, която трябвало да заплати Борил била твърде 

висока. Според П. Ников, Белградската и Браничевската  области, които 

изглежда по това време силно желани от унгарците, били отстъпени от 

българския владетел. Те били предадени като “компенсация” за помощта, 

която крал Андрей ІІ оказал на Борил при потушаването на въстанието във 

Видин. Чрез този акт настъпило неизбежното присъединяване на тези 

области.76 В случая Борил максимално се възползвал от създалата се 

ситуация като ограничил временно едно верижно разпадане на своята 

държава.  Тази теза днес напълно се възприема от повечето български и 

чужди историци77 и въпреки опитите за някои корекции относно 

                                                 
73 Пак там... 133. 
74 Град Видин. Кратък исторически очерк. С 2008, с.63.; Ников , П. Цар Борил...  125. 
75 Ников, П. Цар Борил... 125-133. 
76 Тук не може да бъде изключена възможността, според редица унгарски учени, които 

смятат, че тези области били отстъпени от цар Борил на унгарците като зестра  на дъщеря 

му, която трябвало да стане съпруга на унгарския престолонаследник Бела ІV. По -подробно 

вж.: Димитров, Хр. Българо-унгарски... 122, бел. 89.  
77 За различните становища вж.: Божилов, Ив. Фамилията, бел. 36; Димитров, Хр. Българо 

– унгарски… 122, бел. 85-87. 
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датировката на това събитие,78 то остава хронологически фиксирано в 

историята през 1211 г. 

След установяването на унгарска власт над територията на Белград и 

Браничево, за близо едно десетилетие, до началото на 20 – те години на 

ХІІІв., Видинска област остава погранична зона за Българското царство. 

Каква е била нейната политическа съдба през този период за сега е трудно 

да се каже. Липсата на конкретни сведения показва, че тя най -вероятно 

започва своето бавно възстановяване и завръщане към нормалния си начин 

живот.  

Положението на северозапад значително започва да се изменя след 

възкачването на цар Иван ІІ Асен (1218 - 1241)79 на престола. Заварил една  

държава с отслабен авторитет и позиции в региона, първоначално той нямал 

реална възможност да оказва съществено въздействие върху 

външнополитическите отношения и процеси, тук и на Балканския 

полуостров като цяло. Във вътрешнополитически план, негативите, 

натрупани от предходният период също били осезателни. В резултат на 

задълбочаващите се феодални отношения и децентрализационите процеси, 

големи части и територии от пределите на Българското царство, били трайно 

откъснати, а други като Видин и неговата област, все още оставали 

застрашени. 

Смяната на престола, след като Иван ІІ Асен поел управлението на 

държавата през 1218 г., открила пътят към промяна в съдбата на българския 

северозапад и положението на Видинската област. По стечение на 

обстоятелствата, българският владетел принудил завръщащия се през 

България унгарски крал Андрей ІІ да му даде за съпруга дъщеря си Анна.80  

Той бързал да се прибере с оредялата си войска, след неуспешно 

приключилото му участие в организирания от римския папа Хонорий ІІІ 

(1216-1227) V-ти Кръстоносен поход. Изненадан, че неговият съюзник и 

                                                 
78 Данчева-Василева, А. България и Латинската империя., c. 49-50, това събитие се отнася 

за периода 1213 - 1214 г.                             
79 За него вж.: Божилов, Ив. Фамилията... 77- 92, и посочената там литература. 
80 Сведения за това събитие дава: Thomas Archidiaconis Spalatenses. Historia Salonitanorum. 
267; Вж. също: Златарски, В. История... 325.; Божилов, Ив. Фамилията... 77-92; Божилов, 

Ив.  Гюзелев, В. История, с. 481; Димитров, Хр. Българо-унгарски… 132-135. 
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роднина Борил вече не бил цар в Търново, срещу него се изправил новият 

български владетел, който явно бил готов максимално да се възползва от 

създалите се обстоятелства.81 Първоначално едва ли унгарският крал Андрей 

ІІ бил благосклонен да изпълни българските искания,82 но известията за 

смутове и размирици в неговата държава изглежда до голяма степен 

повлияли на неговото благосклонно решение. Вероятно между владетелите 

било сключено предварително споразумение, в което били уточнени и 

самите подробности около този брак. Като част от зестрата на бъдещата 

българска царица били поискани Белградската и Браничевската  области,83 

на което унгарците изглежда очевидно се съгласили с голяма неохота. След 

подписването на предварителното брачно споразумение, унгарският 

владетел и хората му продължили безпрепятствено своя път на северозапад.  

За Българската държава, подписването на този династичен договор и 

установяването на съюзни отношения с унгарците се оказало голям 

дипломатически успех с огромно значение. Белград и Браничево отново се 

завръщали в пределите на Българското царство, а Видин отново се 

превръщал във вътрешно-териториална област,  без за това да бъде пролята 

капка кръв. Самите отношения произтичащи от сключения с Унгария 

договор, гарантирали на българската власт, спокойствие на северозапад и 

съсредоточаване на нейните усилия основно на юг.84  

Българо-унгарският съюз от 1218-1221 г. просъществувал, без 

особени сътресения, до първата половина на 30-те години на ХІІІ в. През 

този период градът бил неразделна част от стопанско-политическият и 

духовен живот на страната. Видин, Браничево и Белград изживяват 

последния си разцвет под пряка българска власт. Активността и значението 

на трите града нараства неимоверно много. Като важни политически, 

стопански и духовни центрове на държавата, те са засвидетелствани в един 

                                                 
81 Божилов, Ив.  Гюзелев, В. История... 481. 
82 За мотивите на унгарския крал вж.: Димитров, Хр. Българо-унгарски отн., c. 132; Ников, 

П. Съдбата… 127-128. 
83 Димитров, Хр. Българо – унгарските… 132, бел. 3. 
84 Божилов, Ив.  Гюзелев, В. История… 481. 
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от най-важните исторически документи от времето на възобновеното 

Българско царство - грамотата на цар Иван ІІ Асен от 1230 г.85  

Тя е издадена от царската канцелария, по повелята на цар Иван ІІ 

Асен на: “...дубровнишката страна (търговци) ... да ходят по цялата 

страна на царството ми ...с каквато и да било стока, да внасят или 

изнасят ...от която и да е земя или област да дойдат: до Бдин или 

Браничево и Белград ...навсякъде да си купуват и продават свободно без 

всякаква щета, да нямат забрани по всички области на царството ми.”86   

От съдържанието и е видно, че в политически план, градът през този 

период е сред големите и важни в административно отношение центрове 

[хоры] на възобновеното Българско царство. Макар да няма преки сведения, 

свързани с управлението на града, може да се каже, че сега 

децентрализационните процеси са значително притъпени, в сравнение с 

предходният период и той преживява значителен подем. Фактът, че в 

грамотата се споменават стоки и пазари, което личи от смисъла на израза:  

“...да купуват и продават свободно,”87 показва, че градът се развива като 

съставна и неделима част от политическия, социално-икономическия и 

стопански начин на живот на средновековната българската държава през 

този период. 

Устойчивостта на политическа власт на Търновското царство над 

Видинска област, се запазва, почти без сътресения, през целият период от 

управлението на цар Иван ІІ Асен. Въпреки  това и през управлението на цар 

Иван ІІ Асен,  българо-унгарските отношения преживяват определена 

еволюция, оказващи влияние върху българският северозапад включително и 

Видин. 

Според някои български историци,88 в периода между 1231-1233 г., 

унгарците нападнали и опустошили северозападните български земи. 

Независимо от причините за тази експозиционна война,  резултатът от 

                                                 
85 За нея вж. Ильински, Г. Грамоты болгарских царей. Москва 1911; Даскалова, А.  

Райкова, М.  Грамоти на българските царе. С. 2005. 
86 Дубровнишка грамота. - В: Даскалова, А. , Райкова, М.  Грамоти... 30. 
87 Пак там, 30. 
88 Ников, П. Северозападните български земи… 129-130; Златарски, В. История... 369-370; 
Димитров, Хр. Българо – унгарски… 134-136; Град Видин… 64. 
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водените от унгарския престолонаследник Бела IV военните действия, за 

кратко били окупирани Белград и Браничево, а Видин бил обсаден.89 Цар 

Иван ІІ Асен не останал безучастен към военните действия на своите съседи. 

Българските войски начело със севастократор Александър90 дали успешен 

отпор на унгарците в резултат на което трите области били отново 

освободени и реокупирани от българската държава.91 Нужно е да 

отбележим, че  войната за България имала и отрицателни последици. 

Окончателно били загубени отвъд дунавските северозападни области, в 

които вече унгарците се установили трайно - образувайки тук, около 

началото на 1233 г. Северинският банат [Zeurеno, Scevrin].92  

Не се знае кога и как точно е приключила войната, но безспорен факт 

е, че към началото на 40 - те години на века, градът остава под българска 

власт, но отново като погранична област спрямо унгарското кралство.  

В условията на ново политическо управление, след възкачването на 

наследника на Иван ІІ Асен - цар Калиман (1241-1246 г.), който е от 

унгарско потекло,93 българо-унгарските отношения запазили своя 

относително ”мирен и добросъседски” характер. Това до голяма степен се 

дължало и на самата обстановката в Югоизточна Европа, която след 

нахлуванията на татарите, спомогнала за временното притъпяване на 

всякакви териториалните противоречия между двете страни.94 По това време 

Видинска област и града едва ли биха могли да останат настрана от едно 

много съществено и важно етническо разместване, на което повечето 

историци се спират мимоходом или обръщат незначително внимание,95 но 

имащо значителни последици за тях в бъдеще.  

 

                                                 
89 Ников, П. История, с. 11; Град Видин, с. 64. 
90 За него вж.: Божилов, Ив. Фамилията… 92-93.; Димитров, Хр. Българо- унгарски… 134. 
91 Димитров, Хр.  Българо-унгарските… 134. Akroplit също предава сведения за военните 

действия и изхода от конфликта. 
92 Димитров, Хр.  Българо-унгарските… 134-135, бел 11-14. 
93 За него и различните мнения относно произхода му вж. Божилов, Ив. Фамилията... 104- 
105.  
94 По-подробно по въпроса вж: Димитров, Хр. Българо-унгарски… 141-146. 
95 Пак там, 143 бел. 61. 
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Ростислав Михайлович (средата на ХІІІ в. (1262/4 г.)) и деспот 

Яков Светослав, областни господари на Видин. 

След възникналите вътрешни междуособици, между маджарите и 

куманската етническа общност в Унгарското кралство, част от куманите на 

Котиян, който бил убит през 1241 г., намерили убежище в северозападните 

български земи, основно във Видинска област.96 Този факт, на който 

обръщат внимание както Хр. Димитров, така и П. Павлов, е от 

изключително значение, защото той показва не само времето на това трайно 

заселване, но и пътя, по който част от тази куманска аристокрация започва 

все по-сериозно да прави заявка за интегриране в средновековният 

политически и управленчески  елит на държавата, за да я открием към края 

на века вече напълно инфилтрирана. Дотогава обаче, Видин и 

северозападните български земи като цяло, били принудени да изпитат 

дълбоки вътрешни и външни политически промени  и сътресения, белязани 

от управлението на две харизматични за нашата средновековна история 

имена Ростислав Михайлович и Яков Светослав.   

След смъртта на цар  Калиман през 1246 г. и възкачването на Михаил 

ІІ Асен (1246-1256 г.), българската държава изпаднала в дълбока външна и 

вътрешно политическа криза. Възползвайки се от ситуацията, още през 

първите месеци, византийците откъснали големи части от територията на 

Българското царство в Тракия и Македония.97 Не останали назад в това 

отношение и унгарците, които след смъртта на Калиман, също нарушили 

мирният договор с българите. В резултат на това,98 около края на 40-те 

години на века (между 1248 - 1252 г.),99 Белград и неговата област били 

трайно присъединени (с известни прекъсвания) към Унгарското кралство. В 

                                                 
96 Павлов, П. Куманите... 16-26; Павлов, П. България, „Златната орда” и куманите. – 
Векове,  XVIII, 1989, №2. 24-33. 
97  Божилов, Ив., Гюзелев, В. История... 504. 
98  Според: Ников, П. Съдбата, c. 131, това станало през 1246 г; Според: Палаузов, Сп. 

Ростислав Михайлович, руски самостоятелен княз на Дунав през ХІІІ век (Ростислав 

Михайлович, княз на Мачва). – В: Избрани трудове Т. І, София, 1974, c. 230 - през 1247 г. 
99 Според: Димитров, Хр. Българo-унгарски... 155, това става  по време на кампанията 

насочена срещу Босна, като се позовава на една предизвикваща съмнение грамота от 12 

януари 1253 г. издадена в Белград. Ив. Божилов посочва че е към 1254 г., за нея вж:  Град 

Видин... 64. 

403



резултат унгарският крал Бела ІV дори си присвоил титлата “крал на 

България.” 100  

Макар че от тук нататък, ролята на Видин за българската държава да 

нараства значително много, както правилно отбелязва П. Ников: „областта 

все повече имала непостоянно политическо положение и съдба, създаващо 

условия и предпоставки за нейното по-сетнешно обособяване в 

полусамостоятелно владение.”101   

Скоро след установяването на унгарската власт в Белград, a вероятно 

и в Браничево,102 пред очевидната заплаха за Видинска област, българското 

царство, макар и значително отслабено през този период, се опитвало да 

противодейства, доколкото можело, предвид създалата се ситуация.103 

Неуспешната кампания на българските войски, които нахлули в 

Северинският банат, нападайки южно унгарските територии,104 както и 

последвалият мир, просто затвърдили  съществуващото статукво. Като 

съществен резултат от възобновените мирни отношения обаче, можем да 

отбележим ”агресивната” появата на Ростислав Михайлович (50-те години 

ХІІІ в. - 1262/4)105 в българо-унгарските отношения. 

Като зет на унгарския крал Бела ІV, този бивш руски уделен княз, бил 

назначен за бан на новообразуваното банство - Мачва [Machov, Macso]106 – 

област, в която влизали Белград и вероятно Браничево.107 В териториално 

отношение, границите на това обединение, били разположени от двете 

страни на р. Дунав. Те обхващали значителни по своята площ и размери 

територии. В него влизали комитата Кеве, Ковин [provincia  Coviniensi], 

който е разположен по протежението на десният бряг на р. Дунав, от устието 

на р. Морава до дн. град Уршова (Р. Румъния). На запад Мачва включвала 

                                                 
100 История на България... 267. 
101 Ников, П. История... 11; Съдбата на северозападните български земи през средните 

векове... 132 
102 За различните становища относно принадлежността на Браничево през този период вж.: 

Димитров, Хр. Българо – унгарски... 156, бел. 17. 
103 Пак там, 156 
104 Град Видин... 64. 
105 За него вж.: Палаузов, Сп. Ростислав Михайлович,, руски самостоятелен княз на Дунав 

през ХІІІ век (Ростислав Михайлович, княз на Мачва). - В: Избрани трудове Т. І, С. 1974. 
216-250.; Николов, Г. Етапи на сепаратизма... 74, бел. 14. 
106 Палаузов , Сп. Ростислав Михайлович, с. 230; Историja Београда. 140. 
107 Град Видин... 64. 
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цялата територия на Белград, граничейки с две от съседните и области: 

Бродският комитат [Comitatus Obracensis inter Savum et Drinum], който бил 

разположен между р. Сава до устието на р. Окрина, а също и със 

Сребренският комитат [Comitatus Zrebernikensis], разположен между р. 

Дрина и градовете Зворник и Вишеград (днес част от Босна и 

Херцеговина).108 На изток границата, която е с по-неясни очертания, 

вероятно първоначално е вървяла по поречието на р. Западна Морава (може 

би дори и в  част от Браничевската област), която чрез вливането си в р. 

Морава затваряла границите на това владение, превръщайки по този начин 

Видин в неин съсед. 

Всички тези територии и комитати били пряко подчинени на 

мачванският бан (княз), чийто нов обособен административен център и 

резиденция били разположени на територията на Белград.109 За 

вътрешнополитическото устройство и живота на областта и града към 

средата на ХІІІ в., не се знае много. През този период Мачва, чрез личността 

на своя господар [Ducem, dux]110 Ростислав Михайлович, оказва значително 

влияние върху политическия живот на Българското царство и Видинска 

област.  

Като своеобразен връх в политическото развитие на този 

полусамостоятелен феодален владетел, гравитиращ между Унгарското 

кралство и българската държава, можем да отбележим периода на втората 

половина на 50 – те години на ХІІІ в. В резултат на сключеният през 1255 г. 

мир между двете държави, той се сродява и с българския владетел Михаил ІІ 

Асен (1246-1256). Посредством брака на дъщеря му, която същевременно  

била и внучка на унгарският крал, той започнал да играе важна роля не само 

върху външния, но и във вътрешнополитическият живот на Българското 

царство.111  

                                                 
108 Палаузов , Сп. Ростислав Михайлович... 230. 
109 Пак там, 230. 
110 Палаузов, Сп. Ростислав Михайлович... 245, бел. 48. 
111 За политическата дейност на Р. Михайлович, при сключването на Регинският мир (1256 

г.) вж. Златарски, В. История, с. 458 - 459; Божилов, Ив. , Гюзелев, В. История... 507; 
Град Видин... 64. 
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Към средата на 50-те години на века, след смъртта на българския 

владетел Михаил ІІ Асен, страната изпада в дълбока политическа  и 

династическа криза. В  разразилите се междуособици за престола и 

избухналата гражданска война, Ростислав заел доминираща позиция. 

Въпреки, че открито заявявал своите претенции върху българския 

престол,112 приписвайки си дори титла [Imperator Bulgarorum],113 той нямал 

нито подкрепата на населението и аристократичните кръгове в Търново, 

нито би могъл да се наложи със сила над него.114 Очевидно в създалата се 

ситуация, той се задоволил единствено с  откъсването на Видинската област 

от пределите на Българското царство.115  

Неговото господство продължило до 1260 г., когато българския 

владетел Константин Тих (1257 - 1277), възползвайки се от ангажираността 

на Мачванския бан и унгарците на запад, освободил Видинската и части от  

Браничевската области и дори навлязъл в Северин.116  Макар и в значително 

затруднение, отговорът на Унгарското кралство последвал още на 

следващата година (пролетта – лятото на 1261 г.), когато бъдещият владетел 

престолонаследникът Стефан V реокупирал завладените територии. Той 

превзел Видин и Лом, а отделни части под командването на магистър 

Егидий преминали р. Искър и достигнали до Търново.117 Под заплахата от 

тотално поражение, цар Константин Тих, който очевидно не разполагал с 

достатъчно сили (според В. Златарски), бил спасен от деспот Яков 

Светослав.118 Като краен резултат от произтеклите събития скоро унгарците 

побързали да се оттеглят на запад, без обаче  да бъдат установени трайни 

                                                 
112 Тези си основания той предявява на базата на династичната си обвързаност с  

българският владетел Михаил ІІ Асен. 
113 Ников, П. Съдбата... 132-133; Палаузов, Сп. Ростислав Михайлович... 245; История на 

България… 271. 
114 Град Видин... 64. 
115 Ников, П. Съдбата... 134; История... 15; Град Видин... 65. 
116 Димитров, Хр. Българо-унгарски отн., с. 170; Град Видин... 65; Коледаров, П. 

Политическа география на Средновековната българска държава ... 76; Ников, П. История, с. 

16; Златарски, В. История... 499. 
117 Ников, П. Съдбата... 95-108; Петкова, Ил. Българският Северозапад... 11-37; Димитров, 

Хр. Българо-унгарски... 174; Град Видин... 65. 
118 Златарски, В. История... 498. 

406



мирни отношения между двете страни. Те задържали единствено Видин, 

който останал под прякото управление на Мачванския бан Ростислав.119  

В политически план положението на Видин и целия северозапад при 

относителната слабост на централната власт и под натиска на центробежни 

сили и тенденции, както правилно отбелязва П. Ников, довело до ”…тяхното 

естествено отчуждаване и самообособяване.”120 Този процес започнал да се 

засилва и откроява все по-осезателно през последните години от 

управлението на Ростислав Михайлович (1262 - 1264 г.), за да се прояви с 

пълна сила при обособяването, първо на  Яков Светослав, а в последствие и 

на деспот Шишман, за независими господари на Видинското княжество. 

След смъртта на Ростислав Михайлович (1262 - 1264 г.), в условията 

на своеобразно създалият се политически вакуум в северозападните 

български земи,  на преден план осезателно изпъкнала силната личност на 

българския болярин с руско потекло Яков Светослав. Противоречив в 

оценките и мненията на различни историци, неговите заслуги за 

обособяването на Видинското княжество остават несъмнено безспорни.  

По подобие на Ростислав Михайлович от рода на киевските князе, 

бягайки от татарското нашествие той намира убежище в  пределите на 

Българското царство.121 Спечелил постепенно с лоялността и действията си 

доверието на цар Константин Тих, скоро Светослав получил от него във 

владение не само отделна административна област (вероятно намираща се в 

западните части на Стара планина),122 но и деспотска титла, която е  

отговаряла на високото му положение в средите на българската 

аристокрация.123 В дългосрочен план цар Константин, както правилно 

отбелязва В. Златарски, е целял да създаде едно своеобразно ”буферно” 

деспотство срещу маджарската опасност от северозапад, което да заздрави 

по този начин отслабените позиции на българското царство в региона. Това 

                                                 
119 Ников, П. История... 65 
120 Пак там, 17. 
121 Град Видин, с. 65.; Ников, П. История...19;  
122 Pachimeres, G. Michael Palaeologus; Златарски, В. История на българската държава през 

средните векове. Т. III, С.1994. 498; Ников, П. История... 27, бел. 2. 
123 Град Видин... 65; Ников, П. Северозападните български земи... 170-176; Златарски, В. 
История... 501. 
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най-вероятно е бил основният замисъл на българската външна политика през 

този период. Този факт личи и от последвалите събития, в които Унгарското 

кралство всячески се опитвало да привлече към себе си тази силна и опасна 

за нейната политика личност. 

До смъртта на Ростислав ( 1262 г.), по всичко изглежда той остава 

сред верните, лоялни и влиятелни български аристократи. Макар и обвързан 

в роднински отношения с управляващата династия по това време, Светослав 

не показвал видими териториални или политически амбиции за 

самостоятелно управление на Видин или неговата област, и всеотдайно 

подкрепял своя суверен. Йерархически това добре личи и се доказва и от 

самите извори, където в една приписка към Номоканонът от 1261 г.124    

Съществената промяна, която настъпва тогава трябва да се разглежда 

като съвкупност от различни фактори, които оказват значително влияние 

върху последвалите събития.  

Според повечето историци,125 важен факт е настъпилият 

вътрешнополитически разрив в отношенията между Яков Светослав и 

Константин Тих, в хода на войната срещу Византия през 1263 г. Очевидно 

неуспешните действия на коалицията довели до съществен обрат на силите. 

В хода на своето контранастъпление, част от византийските сили под 

командването на Михаил Глава Тарханиот (за този акт научаваме повече от 

поемата на Мануил Фил),126 нахлули във владението (земите) на Яков 

Светослав.127 Цар Константин Тих, който по същото това време, изпитвал 

значителни затруднения във войната, не могъл да окаже каквато и да е 

помощ на своя съюзник. Притиснат от обстоятелствата, Светослав вероятно 

се обърнал към унгарците за съдействие, което довело до сближаването с 

Унгарското кралство.128  

Важно е да се отбележи, че по същото време - през годините 1264 - 

1265 г., между крал Бела IV и сина му Стефан V се появили конфликти, 

                                                 
124

Златарски, В. История... 502. 
 125 Град Видин... 65; Ников, П. Северозападните български земи... 170-176; Златарски, В. 
История… 503. 
126 Manuel Philes… 146. 
127 Златарски, В. История на българската държава през средните векове, с. 507. 
128 Град Видин.. 65-66.; Димитров, Хр. Българо - унгарски отн… 172-175.  
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които прераснали в гражданска война. Това създало предпоставки за по-

лесното откъсване на Видинската област от Българското царство. Пред 

опасността от загубата на тази в стратегическо отношение  важна територия, 

маджарите също били заинтересовани от едно по-тясно сближение с деспот 

Светослав. Той успял с тяхна помощ не само да се справи с византийската 

опасност, но вероятно срещу определени условия, да се постави в ”условна” 

унгарска зависимост. За тези си действия той получил в отплата 

управлението над Видин и неговата територия.129 

От дистанция на времето, първоначално действията на Светослав 

могат да бъдат класифицирани повече като отцепнически. При един вглъбен 

прочит на фактите, на преден план изпъква лавиращата му политика, която 

до голяма степен е продиктувана от жаждата за оцеляване в 

противопоставянето между Българското царство и Унгарското кралство.130  

Нужно е да отбележим, че Светослав е запазил лоялността си към 

българският владетел и пробългарската си ориентация. Това личи от хода на 

събитията. Още на следващата година 1264 г. (1265 г.), възползвайки се от 

продължаващите междуособици в Унгария, деспотът се отметнал от съюза 

си с краля и започнал военна акция срещу Северинския банат, като вероятно 

е подпомаган от Константин Тих и татарските му съюзници.131 По всичко 

личи, че той е действал в известен синхрон с българския цар, който не само 

не предприел рестриктивни мерки по отношение на по-ранното му 

отцепването, а дори приветствал политическата му инициативност да сложи 

ръка не само над Видин, но и отвъд дунавските територии.  

Няма съмнение, че тази акция на българския владетел, въпреки 

очевидната си насоченост, преследвала и скрити външнополитически цели. 

От една страна Константин Тих целял да покаже политическа активност и 

заинтересованост по отношение на отвъддунавските земи, като изконно 

български територии. От друга страна, чрез включването на Светослав в 

тази кампания се е афиширало пробългарската му ориентация, което 

трябвало да покаже ясно на унгарците, че на него трябва да се гледа като на 

                                                 
129 Златарски, В. История... 508. 
130 Пак там, 509. 
131 Димитров, Хр. Българо-унгарски... 173, бел. 136. 
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областен български господар в северозападните територии от Българското 

царството. 

Съобразявайки се с политическата конюнктура самият Светослав се 

нуждаел не само от последователност на своите действия, но и от силен 

съюзник, по думите на двама от видните български историци .132  

С оглед на продължаващата в Унгарското кралство гражданска война, 

придружена с териториални междуособици между магнатите,133 той целял 

да затвърди основно своето положение по отношение на пограничната 

Видинска област, което можело да стане единствено чрез гаранции  от страна 

на българския владетел. Не без значение за стабилността на управлението 

му са и отношенията с татарите, които по това време били в съюз с цар 

Константин Тих. В случай на несъгласие от страна на Светослав, той би 

могъл да ги очаква изпратени в своите владения.134 Към гореизложените 

доводи не трябва да се изключва и възможността чрез тези си действия, 

деспотът да се е стремял да създаде една своеобразна ”буферна зона” на 

север по/от Дунав, както по отношение  на унгарците, така и от страна на 

татарите. 

От разсъжденията до тук, биха могли да се очертаят основните 

движещи мотиви в решението на Светослав да предприеме военни действия 

по отношение на Северинската област. Въпреки първоначалните успехи, 

като равносметка от политическите цели, които деспот Светослав и 

Константин Тих преследвали, може да се каже, че те не само  не били 

изпълнени, но довели и до негативни последствия и задълбочаване на 

конфронтацията им с Унгарското кралство. Този факт е основната причина 

след прекратяването на гражданската война, унгарският крал Стефан V да 

предприеме най-сериозния си поход срещу българите, насочен както срещу 

Яков Светослав, така и срещу българското царство. 

През 1266 г. маджарите си възвърнали властта над Видин [iuxta 

Budynum],135 като същевременно един отряд, под предводителството на бан 

                                                 
132 Златарски, В. История... 512-513; Ников, П. Съдбата... 149-151. 
133 Димитров, Хр. Българо – унгарски… 173-174. 
134 Златарски, В. История... 513; Ников, П. Съдбата... 149-151. 
135 Ников, П. Съдбата на северозападните български земи... 173, бел. 137. 
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Григорий, се насочил към Оряхово [castrum Urchuv],136 а друг начело с бан 

Понин – към Плевен [castrum Pleun].137 Именно тогава, по мнението на Хр. 

Димитров, магистър Егидий с отделни части достигнал чак до столицата 

Търново [castrum Turnow].138  

Как е приключила войната от наличните изворите  не става  ясно, но 

по всичко изглежда, че в новата политическа обстановка Светослав се 

оказал гъвкав дипломат. Реално той  бил заставен да се откаже от явния си 

съюз с българския цар и да признае фактическата власт на унгарските крале 

като техен васал. Фактът, че той запазил политическите си функции над 

Видинската област и владенията си в северозападните български земи,  го 

поставя в положение на двоен васал.  

Това доказва, че той запазва ролята си на значителен фактор в 

отношенията между Унгарското кралство и Българското царство. Като пряка 

последица от самата война за българската държава се оказало  нейното 

първо и по-крупно териториално и политическо разцепление на  две области 

(царства).  

Много скоро унгарските крале побързали отново да афишират 

властта си над българските земи. Те включили Светославовата България [ 

Swetizlaus ... Bulgaria],139 между васалните (под)кралства [regna]140 на 

унгарския владетел. Самото обособяване на Светославовото деспотство, 

можем да окачествим като отделна политическа формация - държава 

(царство). Скоро след нейното стабилизиране тя също претърпяла известна 

метаморфоза. Новото положение, в което деспотът като господар на своите 

земи се оказал, било изключително интересно. От една страна, като васал на 

унгарският крал той бил по-ниско йерархически, но като суверен на царство 

(кралство) се приравнявал със своя господар. В резултат на това, 

                                                 
136 Пак там, 173, бел. 139. 
137 Пак там, 173, бел. 138. 
138 Пак там, 173, бел 140. 
139 Ников, П. История... 25. 
140 Пак там, 25. 
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титулатурата му в официалните унгарски документи била: ”Imperator 

Bulgarorum.”141  

Не така стоят нещата, когато се запознаем с домашните извори. 

Очевидно, Светослав запазил деспотската си титла, но добавил впоследствие 

под натиск на обстоятелствата царска  [Якова деспота цЃра].142 Така, той 

не прекъсвал връзката си с управляващите кръгове в българското царство, 

като същевременно започнал все по-открито да афишира своите амбиции 

към търновският престол.143 Причините за тези действия били комплексни. 

От една страна претенциите на Светослав могат да се разглеждат като 

пряк резултат от отслабването на унгарското кралство след смъртта на  крал 

Стефан V (през август 1272 г.). Изпаднала отново във вътрешнополитически 

колапс, Унгария била раздирана от междуособици и смутове, които белязали 

нейното негативно политическо развитие до средата на ХIII в.144 

Използвайки новата политическа обстановка, Светослав открито отхвърлил 

васалната си зависимост от маджарите. Същевременно, растящата слабост 

на търновския цар и българската аристокрация, също благоприятствали 

факта той да се обяви за самодържец.145 От тук, по думите на В. Златарски: 

”провъзгласил се веднъж за напълно независим владетел с титлата „ цЃра ”, 

той се поставил на равна основа с доскорошния си суверен, като дори 

открито заявил претенциите си по отношение на търновския престол (след 

1269 г.)”. Основание за тези си действия Светослав, като повечето 

претенденти, излагал индиректно на базата на роднинската си връзка с 

Асеневата династия благодарение на своята съпругата. В изворите146 не 

срещаме нейното име, но се знае, че тя е била третата сестра на Иван ІV 

Ласкарис и пряка потомка (внучка) на Иван ІІ Асен (1218 – 1241). Чрез 

брака си с нея, Светослав си осигурявал еднакви династични права над 

                                                 
141 Тя е засвидетелствана в една грамота на унгарския крал Стефан V (1270 – 1272) с чешкия 

крал Отокар II от 3 юли 1271 г., за нея вж.; Ников, П. Северозападните български земи... 
160-169; Златарски, В. История... 539. 
142 Иванов, Й. Поменици... 222-224; Станчева, М., Станчев, С. Боянският поменик... 20; 
Златарски, В. История... 540. 
143 Ников, П. История... 25-26; Град Видин... 66 
144  История на българската държава... 539. 
145 Пак там, 539. 
146 Pachimeres   цит по; Златарски, В. История... 502; 541-542. 
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българския престол, каквито имал и настоящия цар Константин Тих. 

Позициите му изключително бързо нараствали и ставали още по стабилни 

спрямо престолонаследника Михаил (1272 – 1300) - син на Тих от втората 

му жена Мария, сестра на Михаил VIII Палеолог, която нямала никакво 

отношение към Асеневия род. 

Реалната опасност и нарастващата мощ на Яков Светослав и 

очертаването му на реален претендент за търновския престол срещу 

немощният Константин Тих, накарали Мария да действа бързо. За да не 

лиши сина си от властта над българското царство, тя „по византийски” 

начертала план за действие. През 1275г. царицата поканила Светослав в 

Търново, уверявайки го с клетви че няма да му се случи нищо лошо.147 

Уповавайки се на тази клетва, вероятно подплатена с богати царски дарове, 

той пристигнал в Търново. Макар че в изворите не се съобщават 

подробности относно състоялата се срещата между Светослав и Мария, 

която преговаряла от името на българския владетел била постигната 

договорка между двете страни. Като пряк резултат от нея, по думите на 

Пахимер, Светослав въпреки възрастта си поискал от Мария да го 

осинови.148 По всичко личи, че това странно на пръв поглед решение било 

компромисен вариант и за двете страни. От една страна царицата е искала да 

постави Светослав официално на второ място след сина си  по реда на 

унаследяването на престола.  

Същевременно, чрез потвърждаване на лоялността си към 

българското царство той трябва да признае върховенството на търновския 

владетел, загърбвайки децентралистките си намерения. Така тя се е 

надявала, че ще запази не само наследството на сина си Михаил, но и 

същевременно, че ще тушира напрежението, предотвратявайки избухването 

и на една евентуална гражданска война. 

Самият Светослав, до голяма степен, също изглежда бил задоволен от 

този акт. Чрез него той официално бил включен в редиците на царското 

семейство, като „син на българската господарка (деспина”, което още 

                                                 
147 Този пасаж  на: Pachimeres  показва, че основанията на Светослав да не се доверява 

напълно на царица Мария  са били основателни. 
148 Pachimeres   цит по; Златарски, В. История... 542. 
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повече втвърдило позициите му и засилвало възможността да застане начело 

на търновския престол. За съжаление, истинската същност на този 

политически ”фарс” разигран от царица Мария, пак по думите на Пахимер, 

излязъл наяве много скоро, когато: ”онази коварната (Мария) убила 

оногова, който повярвал, че е осиновен от нея.”149  

Така, чрез този насилствен акт, в Търново се отървали от един 

натрапник, който повече от десет години заплашвал териториалната цялост 

и единство на българското царство. 

Какво е станало непосредствено след смъртта на Светослав с 

неговите владения не е известно. По думите на П. Ников и преобладаващото 

мнение на повечето български историци, най-вероятно като изкуствено 

създадено феодално владение (конгломерат) от сепаратистичен тип, след 

смъртта му, то бързо се разпада на няколко по-малки части (области).  

Но дали наистина се е случило точно това?  Две години след смъртта 

на Яков Светослав (1279 г.), според една приписка към ”Свърлижкото 

евангилие,” авторът и Войсил Граматик чертае една по-различна картина. От 

изложението му става ясно, че областта на Свърлиг (югозападно от Видин), 

между Ниш и Пожаревац през този период влиза в пределите на Българското 

царство.150 Или след смъртта на деспот Светослав,  подвластните му 

територии преминали към Търновското царство по наследство право – 

legtima heriditas. Макар и тази теза на пръв поглед да изглежда напълно 

правдоподобно, базираща се на твърдите доводи на един съвременен 

очевидец, очевидно тя има и своите недостатъци. 

От средата на 70 - те до началото на 80 - те години на ХІІІ в. по 

времето, когато в Българското царство и Унгарското кралство протичали 

процеси на дълбока криза и упадък, областите по средното течение на Дунав 

навлизат в динамичен период на политическо развитие. Засилващите се 

                                                 
149 Pachimeres   цит по; Златарски, В. История... 542, бел. 2 – Пахимер не споменава как 

Мария е убила Светослав, но като се вземе под внимание, че последният се върнал във 

владенията си и там умрял, може да се предположи , че той бил отровен с бавнодействаща 

отрова.  
150  «Аз, раб Божи Костадин чьтъц, а зовом Войсил Граматик писах книги сие перзвитеру 

Георгию, а зовом по Радосаву в граде Свърлизе в дни цара Иваила и при йепископе 

нишевцем Никодиме в лето 6747 индиктион стояху г ръци под градом Тръновом.»  
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процеси на феодализация, белязали с характерните проявления  на 

децентрализация и партикулизъм от страна на месната аристокрация, не 

подминават и далечния ”български” северозапад. Невъзможността на 

централната власт да се справи както с вътрешно политическото 

разложение, така и с външната опасност от честите татарски нападения, 

създавало своеобразен вакуум. В резултат скоро се появяват различни по 

вид владения, определени от повечето историци с пробългарска 

ориентация.151 Такова е и Браничевското владение (с център крепостта 

Ждрело),152 което било под властта на братята Дърман и Куделин. 

 

Князете Дърман и Куделин 

Както правилно отбелязва П. Ников, поне в началото на Тертеровото 

управление, централната власт в Търново не е била онази сила, която да  

вземе пряко участие в администрирането на опразнените от Светослав 

територии - Браничево и особено по отношение на Видинската област.153  

Разчитайки събитията през призмата на времето, по сведения на 

единствения и основен източник на информация за тези две владения – 

архиепископ Данило (1324 – 1337),154 се налагат няколко интересни и факта. 

На първо място Деспот Шишман, както и браничевските князе [вельмоyжа] 

Дърман и Куделин155 имали обща етническа принадлежност.156 Те 

принадлежат към висшите кръгове на онази куманската аристокрация, която 

е в много тесни  връзки с Тертеровата династия. Това ни дава основание те 

да бъдат ”обвързани” с българското царство.157 Нужно е да се отбележи и 

силната зависимост в политическо отношение от татарите на Ногай, 

                                                 
151 За друго становище по този въпрос вж.: Ников, П. История на Видинското княжество ... 
139. 
152 При днешното с. Горняк, по поречието на р. Млава, Република Сърбия. 
153 Ников, П. История, с. 34; Ников, П. Северозападните български земи... 43-64. 
154 Архиепископ Данило. Животи кральева, c. 114 - 115 
155 За тях вж.: Ников, П. История... 38-39; Ников, П. Северозападните български земи... 
138-139; Ников, П. Българи и татари през средните векове. БИБ, 1929, №3. 97-14; Българо-
унгарски отн. от 1257-1277 г. Историко - критично изследване. 1920, 1-220. Димитров, Хр. 

Българо-унгарски... 193, 200-201; Николов, Г. Етапи... 75-76; Николов, Г. Сепаратизмът... 
102-103; Павлов, П. Куманите… 16-26.; Същият: България, „Златната орда” и куманите. – 
Векове  XVIII, 1989, № 2, 24-33. Петкова, Ил. Българският Северозапад... 12-21.  
156 Иречек, К. История на българите... 217, 292, 298: Ников, П. История... 35-36. 
157 Пак там, 114. 
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зависимост, която е по-силна от зависимостта от цар Георги I Тертер (1280 – 

1292). Именно тези обстоятелства дават основание да видим коя е била 

онази катализиращата сила и основен фактор в процесите на обособяването 

и сравнително продължителното съществуване  на тези две 

полусамостоятелни владения. 

Тяхната поява и политическото им развитие ще е неправилно да се 

разглежда еднозначно и индивидуално, а трябва да е в пряка зависимост и 

взаимовръзка между тях. Съдбата им е обща, като свързващите звена в 

техните взаимоотношения се преплитат  със сложните политически 

отношения между Унгарското кралство, Българското царство, татарите и 

набиращата сили сръбска държава.    

Събитията около появата и сблъсъците на двамата братя Дърман и 

Куделин в Браничевската област [земля браничевскыя]158 с унгарците и 

сърбите, през 80 - те и началото на 90 - те години на ХІІІ в., са добре 

описани и известни. Тук ще отбележим само, че в хода на своите военни 

действия те не еднократно и открито се противопоставяли първоначално на 

Унгарското кралство, а в последствие и на неговите васали – сръбските 

властелини в райони с преобладаващо българско етническо население. 

Именно опирайки се на този факт, повечето историци още от самата им 

поява се опитват да ги причислят към кръга на куманската аристокрация, 

която е обвързана с българското царство. Неубедително ще e тук да кажем, 

че както подвластното им население и това от съседните им области, които 

също спадали към българската етническа общност не са останали 

безпристрастни към действията на двамата братя.159 На фона на общата 

картина, белязана от постоянни набези и опустошения, в условията на 

относително слаба централна власт, те олицетворявали онази стабилна 

опора за местното население, която им гарантирала стабилно и сигурно 

съществуване. 

                                                 
158 Архиепископ Данило… 115. 
159 Това е видно и от самите унгарски извори, в които се споменава, че походът на Magister 
Georgius e насочен не само към Дърман, но и ”против българите” [contra Dormanum e 

Bulgaros]; Ников, П. Северозападните... 63. 
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Водейки адекватни военни и политически действия, разчитайки 

същевременно на татарската подкрепа в лицето на Ногай, скоро Дърман и 

Куделин предизвикали значителен страх и тревога в Унгарското кралство. 

Поради бушуващите междуособици, крал Владислав ІV (1272-1296) трудно 

можел да отдели сили и средства за справяне с тяхното самовластие в 

района. Въпреки това, той положил значителни усилия,160 които в крайна 

сметка се увенчали с пълен неуспех.  

Успехите на двамата самовластни велможи още повече повдигнали 

самочувствието им и затвърдили позициите им. Пред невъзможността 

открито да се справи с тях, унгарският крал предприел нови 

административни и политически мерки за справяне с тези полунезависими 

феодали, които до голяма степен целели да гарантират унгарските интереси 

в региона. Тези действия в последствие, оказали негативно влияние върху 

съдбата и политическото развитие както на региона, така и на Видинската 

област.  

През 1284 г. пред опасността от реалното откъсване на Браничевската 

област и на части от източната Мачванска бановина,161 унгарският крал 

поверил последната под властта на своя зет и васал сръбският екс крал 

Стефан Драгутин (1274 - 1282).162 Целта на Владислав ІV била ясна - чрез 

териториални отстъпки да привлече сръбския крал в борбата му срещу 

браничевските владетели.  

Реалната власт обаче, независимо от установяването на номинална 

сръбска власт над цялата област, останала в ръцете на унгарското кралство 

по тези земи.   

Скоро след това събитие, Стефан Драгутин изцяло ангажирал своето 

внимание на изток, към Браничево. Там, с помощта на своя брат - сръбският 

крал Стефан Урош ІІ Милутин (1282 - 1321), успял не само да се 

противопостави на двамата независими велможи, но и да ги принуди да 

напуснат областта, бягайки през територията на Видин, владение на 

                                                 
160 За значителните, но очевидно неуспешни унгарски действия срещу Дърман и Куделин, 

свидетелства една кралска грамота от този период, в която се споменават “заслугите” на бан 

Георги. За нея вж. Ников, П. Към историята... 47, 51 (превод). 
161 История на България. Т. ІІІ. 291. 
162 Матанов, Хр. Средновековните Балкани... 294-296. 
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Шишман, към реалния им сюзерен татарският темник Ногай. Благодарение 

на този си успех през 1291 г.,163 той успял трайното да присъедини към 

своите владения както Мачванската област (с център Белград), така и цялата 

Браничевска област. По този начин изместил границите на своите владения 

на изток - до Железни врата и вододела между реките Морава и Тимок. С 

това териториално разширение, той се превръщал в сериозен фактор и 

заплаха за видинския деспот.164  

 

Управление на деспот Шишман ( 1292 – 1308/9) 

Загубата, по думите на Ив. Божилов, била сравнително бездушно 

преживяна от Търновското царство.165 То нямало адекватно военно и 

политическо решение на създалата се ситуация. Не така обаче реагирал 

реалният им сюзерен - татарският хан и неговият васал,  видинският деспот 

Шишман,166 чийто владения (вече погранични) също били застрашени от 

нарастващата сръбска експанзия. 

За повечето историци, появата на деспот Шишман в северозападните 

български земи ( края на XIII в.) като областен господар на Видин, може да 

се характеризира  като съвсем естествен резултат от общите процеси и 

явления, свързани с децентрализацията и самообособяването на 

самостоятелни или полусамостоятелни феодални структури (владения), 

които са характерни за периода на Късното Средновековие.167 

Деспот Шишман остава една от изключително интересните и 

емблематични личности, наложили се с трайна следа не само в историята на 

града, но и на средновековната българска държава. Незатихващ е интересът 

и вниманието, с които той привлича изследователите. Кръгът от въпроси, 

занимаващи повечето учени, са от една страна неговият произход, връзката 

му с българската аристокрация и управляващите кръгове в държавата, а от 

                                                 
163 Димитров, Хр. Българо-унгарски... 200; История на България... 291. 
164 Ников, П. История... 51-52.  
165 Божилов, Ив.  Гюзелев, В. История... 533. 
166 Ников, П. История, c. 3-123; Николов, Г. Етапи на сепаратизма... 75-76; Бурмов, А. 

История, 1-58; История на България. Т. ІІІ. 291. 
167 Николов, Г. Етапи на сепаратизма, с. 75 - 76; Бурмов, А. История, c. 1 - 4; Бояджиев, 

Ат. Очерк за Бдин при управлението на цар Иван Срацимир. Възход от апанаж до 

самостоятелно  царство. – В: Годишник на Департамент „История”. Т. V-VI. 2010-2011. 
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друга, ролята му като полунезависим деспот и отношенията му със 

съседните държави и политически сили, за укрепването и превръщането в 

последствие на Видин в наследствено феодално владение на неговия род. 

Относно произхода и пътищата, по които деспот Шишман се появява 

и установява във Видин като областен владетел в българската 

историография, а и в самите извори от този период, не съществува голяма 

яснота.168 От малкото сведения с които разполагаме,169 сред повечето 

историци се е наложил и утвърдил идеализиран и събирателен образ за 

личността на  деспот Шишман.170 

Първоначално се приемаше, че владеейки Видинската област, той 

автоматично се причислява към кръга на българските аристократи171 от 

кумански произход на база единствено неговото име172 подкрепено и от 

самите извори.173 Внимателното генеалогично проучване на Асеневата  

династия, което направи Ив. Божилов,174 показа онова свързващо звено, 

което осигурило на Шишман връзката му с Търновското царство и го 

причислява към  кръга на българските аристократи. Той бил свързан с 

Асеневци, посредством брака си с неизвестна дъщеря на Анна - Теодора 

(дъщеря на Иван II Асен от брака му с Ирина Комнина) и севастократор 

Петър,175 един от първите хора в българското царство по времето на Михаил 

II Асен (1246 - 1256).176 Именно чрез този си брак, Шишман си осигурил 

много добра позиция в търновския двор. Тя му е позволила въпреки 

продължителната вътрешната децентрализация и бушуваща гражданска 

война да се утвърди като видински деспот. Кога точно и при какви 

обстоятелства това е станало, за сега не е много ясно. Влизайки  в 

                                                 
168 Ников, П. История... 44-45 ; Град Видин... 68. 
169 Архиепископ Данило. Живот и краљева.. 117.; Гюзелев, В. Очерци… 101-102.;  
Венециански документи за историята на България и българите от  ХІІ - ХV в. С., 2001. 
170 Ников, П. История... 44-54. 
171 Joannes Cantacuzenus. Histooria... 175. 
172 Пак там, c. 45; Коледаров, П. Политическа география на средновековната българска 

държава. Ч. I, С., 1979; Град Видин... 69. 
173 За по-различно мнение по въпроса вж. мнението на Ив. Божилов в:  Град Видин. Кратък 

исторически очерк. С., 2008. 
174 Божилов, Ив Фамилията... 112-113. 
175 Ников, П. Българо-унгарски... 52; Златарски, В. История, Т.3. 430 (бел.2 ), 499; 
Ильинский, Г. Грамоты болгарских царей. Москва 1911. 156. В договорът с Дубровник от 

1253 г., севастократор Петър е споменат като зет на Михаил Асен . 
176 Божилов, Ив Фамилията... 106-110. 
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полезрението на архиепископ Данило 177 през 90 - те години на XIII в., във 

връзка с конфликта му с крал Милутин, можем да кажем, че това е един 

мощен и вече дълго време резидиращ във Видин областен господар.178 

Приемаме, че по време появата на Шишман може да се отнесе към периода 

от или малко след смъртта на  Яков Светослав, до възкачването на куманина 

Георги I Тертер на българския престол.179 Тук разбира се, можем да отворим 

една скоба, измествайки условно и тази хронология, базирайки се на 

близката етническа връзка с последния, която също би му позволила право 

на управление над  Видинската област, като апанажно владение.180 

До колкото въпросите свързани с етническа и политическа 

принадлежност на Шишман могат да намерят задоволителен отговор, то не 

така стоят въпросите,  свързани с ролята му за укрепването, утвърждаването 

и превръщането на Видинското деспотство в наследствено владение. 181   

За да отговорим на тях е наложително да  вникнем в политическата 

обстановка и предпоставките, предхождащи или съпътстващи тези процеси. 

Времето, когато Шишман се налага на политическата сцена е 

подходящо за появата му в крайният български северозапад.182 Късното 

средновековното българско царство, изживявало един от най-слабите си и 

безлични периоди от времето на първите Асеневци. Безсилно и безволево, то 

било без съществена роля както във вътрешно, така и във 

външнополитическо отношение. На фона на общия упадък могат да се 

откроят и новите тенденции, които все повече щели да оказват влияние 

върху развитието на областта.  

На първо място това била една нова сила, която се  наложила в 

европейския югоизток, а именно татарите от “Златната орда.” 183 Те били 

реалните господари на региона, който се простирал от Източна Унгария до 

южно руските степи. С волята на татарският хан Ногай били принудени да 

                                                 
177 Архиепископ Данило. Живот и краљева... 117. 
178 Ников, П. История... 45; Град Видин... 69.  
179 Пак там, 45. 
180 Град Видин… 69-70; Бояджиев, Ат. Очерк за Бдин… 
181 Николов, Г. Сепаратизмът... 101-110; В: Етапи... 71-78. 
182 Пак там, 78. 
183 Павлов, П. , Владимиров, Г. Златната орда и българите. С. 2010.; Павлов, П. 
България… 24-33. 
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се съобразяват не само Византийската империя, Унгарското кралство и 

Сърбия, но и зависимия български владетел и разбира се Шишман.184  

Същевременно, на фона на общия упадък, пред новите реалности и на 

мястото на Унгарското кралство, което дълго време било основен фактор в 

живота на българския северозапад, възползвайки се от създалият се хаос, все 

повече тук се опитвала да се наложи още една нова сила - Сърбия. Очевидно 

прагматичният Шишман осъзнал в хода на конфликта между феодалните 

владения на Дърман и Куделин с това на Драгутин,185 подпомаган също и от 

брат му Милутин, агресивната политика на сръбските властели и реалната 

заплаха, която те представлявали за неговото владение. Това го накарало да 

предприеме възпиращи действия.  

Фактът, че браничевските князе бягат през неговата територия, към 

фактическия господар и покровител на тези области - Ногай, несъмнено 

показва реалната сила, на която те са могли да разчитат.186 Именно с нея зад 

гърба си Шишман имал амбицията да възпре утвърждаването на Сърбия в 

региона  Срем - Белград - Браничево - Видин.187 

Конфликтът от 1292 г. и неуспехът на Шишман са добре обследвани 

и тук няма да се спирам подробно на тях.188  

В резултат, след превземането на Видин от сърбите той бяга при 

татарите.  

След пряката намесата на Ногай, Стефан Урош II Милутин бил 

принуден пред реалната опасност от фактическо татарско опустошение в 

страната си, да се оттегли от територията на Видин.189 Шишман не само се 

завърнал в своите владения, но и успял да постигне подходящо 

споразумение със сръбския крал, което било подплатено с брак между него 

и дъщерята на жупан (жоупана) Драгоша.190 Тази матримониална връзка, в 

                                                 
184 Град Видин... 69. 
185 Архиепископ Данило. Живот и краљева, по въпроса вж.: Николов, Г. Сепаратизмът... 
101-110; Етапи на сепаратизма... 71-78. 
186 Ников, П. История... 49-50. 
187 Град Видин... 69. 
188 Архиепископ Данило. Живот и краљева... 117-119; Ников, П. История... 48-54; Град 

Видин… 69-70   
189  Николов, Г. Сепаратизмът... 101-110; Ников, П. История... 48-54; Град Видин... 69-70 
190 Архиепископ Данило. Живот и краљева... 119; Град Видин... 70. 
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последствие била затвърдена и укрепена и с женитбата на Шишмановия син 

Михаил III за дъщерята на Милутин, позната като Анна - Неда.191 

Така с татарска подкрепа зад гърба си, сроден със сръбските 

управляващи кръгове и връзките си с българското царство, Шишман успял 

постепенно да утвърди във външнополитически план не само своето 

положение, но и това на своето владение. Именно този факт позволил на 

видинския деспот да съсредоточи енергията си към вътрешно 

икономическия и стопански живот на областта, което да му гарантира една 

стабилна материална опора, която е характерна като цяло за 

средновековните феодални общества.  

Като пряко изражение на нарасналата мощ и просперитет на 

Видинската област и нейния владетел, можем да откроим едно сравнително 

по-късно сведение от 1308 г., но визиращо пряко резултатите от неговото 

управление за предходния период - “Анонимно описание на Източна 

Европа.”192 Съставено на латински език, по поръка на Шарл Валоа, брат на 

френския крал Филип IV Красиви, то дава един интересен и динамичен 

поглед за възприемането и разбирането  на моментната политическата 

ситуация по отношение на средновековната българска държавност. В него, 

очевидно добре осведоменият автор, казва: “България сама по себе си е една 

голяма империя (unum imperium magnum). Престолнината на тази 

империя е големия град Будин (Budinium). Императорите (imperatores) пък 

на тази империя се наричат Шишмановци. Страната е твърде обширна, 

много голяма, просторна и приятна... изобилства с хляб, месо, риба, сребро 

и злато на пясък... по средата на тази империя преминава река Дунав...” 193 

Макар и не цялостно цитиран, изворът, с изключение на някои 

хиперболизирани пасажи, говори в значителна степен сам за себе си. 

Въпреки странното отъждествяване на частта с цялото, т.е. на Видинското 

владение с българското царство и титулуването на нейните владетели 

                                                 
191 Божилов, Ив Фамилията... 139-140; Бурмов, Ал. История... 274-276. 
192 Anonymi Descriptio Europae Orientalis. Цит. по: Дечев, Д. Едно средновековно 

описание на българските земи . ГСУ ИФФ, XIX, (1923). 1- 41; Николов, Г. Сепаратизмът... 
104-105. 
193 Град Видин. Кратък исторически очерк. С., 2008. 70; Anonymi Descripto Europae 
Orientalis. Цит. по: Дечев, Д. Едно средновековно описание... 1-41. 
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Шишмановци (баща и син) като императори, не може да се отрече 

нарасналата роля, която те имали.194 Очевидно, както и правилно отбелязва 

Г. Николов,195  „значителната политическа самостоятелност на Шишман е 

оставила впечатлението (което е подплатено с доказателства), че той е бил 

български цар”.196 

Интерес за нас представлява още един късен документ - венециански 

списък на императорите, кралете и владетелите, с които републиката 

подържа отношения (вероятно от 1313 г.).197 В него Михаил III Шишман, 

деспот на  България и господар на Видин, като зет на крал Урош е поставен 

йерархически пред същинския владетел Светослав, цар на България.198 

Всички посочени примери и паралели, най-вече с неговия 

предшественик Яков Светослав, по думите на П. Ников,199 имат една 

единствена и основна цел, а именно да се изрази неговата и тази на сина му 

силна независимост по отношение на Търновското царство.   

 

Управление на деспот Михаил III Шишман 

Като естествен процес в утвърждаването статута си на независим 

владетел, Шишман отива и много по-далеч от всички до тогава 

съществуващи феодали и сепаратисти в средновековното българско царство. 

Следвайки принципа при унаследяването на средновековната владетелска 

институция от баща към син, интегрирайки своя наследник Михаил III 

Шишман, в управлението на областта, той се превръща в основоположник 

на първото по рода си наследствено феодално владение, което преминава 

към пряк потомък от същия род. 200 Разбира се, че връзката и подчиненото 

положение на това владение към търновското царство остава, но то до 

голяма степен се възприема не само от Шишмановци, но и от повечето 

                                                 
194 Град Видин... 70-71; Ников, П. История... 51 
195 Николов, Г. Сепаратизмът... 104-105. 
196 (Шишману благовýрному цару) - Тази титла е засвидетелствана официално само в 

Бориловият синодик Попруженко, М. Синодик царя Борила. София, 1928, Архиепископ 

Данило го нарича (Кнезъ)
 - Архиепископ Данило. Живот и краљева, с. 119, а в Троношката 

хроника той е отбелязан като (кралъ) Цит. по: Ников, П. История... 84, бел. 1. 
197 Гюзелев, В. Очерци... 101-102. 
198 Пак там, 101-102. 
199 Ников, П. История... 51-52; Вж. също: Николов, Г. Сепаратизмът... 105. 
200 Николов, Г. Етапи... 71-78; и В: Сепаратизмът... 104-105. 
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съвременници от този период като напълно самостоятелна политическа 

формация от държавен тип. 201 

Как и кога е станало прехвърлянето на властта  към Михаил III 

Шишман (ок. 1292 - 1330), не е много ясно, но посочените по-горе извори ни 

насочват, че това събитие може да се отнесе по време след 1308 г., където 

все още се говори за Шишмановци, т.е. най-вероятно за баща и син 202 и 

преди 1313 г., когато е посочен само Михаил.203  

Политическите отношения и взаимодействия между Видинския 

владетел и българското царство е проблем, с който са се занимавали много 

учени.204 Разбира се, не всички тези са напълно издържани и достоверни, 

като например, тезата, че Михаил бил женен за дъщерята на Стефан Урош II 

Милутин - Анна, Ал. Бурмов205 в началото неправилно се опита да обвърже 

неговата титла и възкачването му на видинския престол с политическата  

зависимост (васална), която неговия баща имал към сръбския крал от по-

рано. Още по-крайна е позицията на Б. Феранчич206 към: ”сина на 

българския деспот” който той не разглежда като политически значима 

фигура.  

За да се разбере смисълът на процеса по унаследяването, както 

правилно отбелязва още П. Ников,207 а в последствие застъпват вече Ал. 

Бурмов208 и др., трябва да се изхожда от генеологическата връзка, която 

имат Михаил и търновския цар Теодор Светослав.209 

Като централен фактор трябва да отбележим един много очевиден и 

значително важен момент, на който се спират и някой от техните 

                                                 
201 Вж. тук посочените по-горе извори.  
202 Не бива да изключваме и друга хипотеза - Шишман е имал двама сина - споменатият 

вече Михаил III, който застава начело на видинското владение и неговия брат и може би 

“съвладетел,” по това време, а  
по - късно също областен господар на Видин - деспот Белаур. 
203 Град Видин... 71; Бурмов, Ал. История – В: История на България... 1-58; Bozilov, Iv. Zur 
Geschichte des Furstenturms Widin - Bizantinobulgarica IV, 1973, 117-119.  
204 За тях вж.: Божилов, Ив. Фамилията, с. 120 и посочената там лит. 
205 Бурмов, Ал. История... 5-6. 
206 Ферjанчиħ, Б. Деспоти у Византиjи... 148. 
207 Ников, П. История... 57 
208 Бурмов, Ал. История... 5-6 
209 Божилов, Ив. Фамилията... 120; Ников, П. История... 57; Бурмов, Ал. История... 5-6.  
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съвременници,210 когато се изтъква не само общият им българо-кумански 

произход, но и тяхната роднинска връзка. Именно на тази база, могат да се  

откроят не само преките им връзки, но и реалните политически отношения 

съществуващи между тях. Фактът, че българският владетел не предприема 

административно - управленски промени след смъртта на първия Шишман, 

и преходът по унаследяване от баща към син е извършен без явни 

сътресения, показва, ако не реално доверието, с което той и синът му 

Михаил са се ползвали до тогава и след това, а очевидната липса на 

съпротива от страна на Търновския цар. Тя най-вероятно е продиктувана не 

само от роднинската им връзка, но и от неговата “слабост” на общия фон на 

политическа децентрализация и упадъка, който  раздира държавата.211 

Ние можем да видим осъществяването на един специфичен и без 

аналог до тогава процес в средновековното българско царство, 

характеризиращ се от юридическа гледна точка като отстъпване на 

наследственото право по отношение на Михаил, върху управлението на 

Видин. Така на базата на това действие/бездействие ние виждаме, 

отстъпването му,212 т.е. легитимирането му от страна на неговия братовчед 

Тодор Светослав, но като особен вид територия наподобяваща 

западноевропейския апанаж.213 

На база на изложените факти тезата и опитите на някои от по-старите 

български и чужди историци,214 да причислят деспот Михаил, към 

“зависимите” от Сърбия властели, не издържа особено. Разбира се като 

значима политическа фигура, с връзки в българското царство и сръбското 

кралство, той се оказва фактор в международните и междудържавните 

отношения на Балканите, за което говорят и самите извори.215 Като цяло 

                                                 
210 Joannes Cantacuzenus. Histooria. ГИБИ T. X, C.1980; Архиепископ Данило. Живот и 

краљева... 115-117. 
211 Град Видин... 74. 
212 Да потвърди съществуващото вече статукво  (официална) административна санкция от 

страна на централната власт. 
213 Божилов, Ив. Фамилията... 120; Град Видин... 74; Бояджиев, Ат. Очерк за Бдин… 
214 Ферjанчиħ, Б. Деспоти у Византиjи... 148; Бурмов, Ал. История... 5-6; Ников, П. 

История... 78-79. 
215 Гюзелев, В. Очерци... 101-102. 
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можем да обобщим, както е видно и от последвалите събития, той остава до 

голяма степен пробългарски ориентиран и лоялен към Търновското царство. 

Периодът от възкачването на деспот Михаил (след 1308 г.) до 

началото на 20 - те години на XIV в., когато той управлява във Видин, 

остава слабо засвидетелстван в изворите.216 Въпреки мълчанието им ние 

можем да заключим, че  политическата история на средновековния Видин не 

е в застой или пък в негативно развитие. Напротив, липсата на сведения 

показва едно относително спокойно и прагматично управление от страна на 

Михаил, в което той трупал не само самочувствие, но и значителен 

управленски опит.  

Известно е, че като потомък на Асеневци,217 Михаил III Шишман 

продължава родословната традиция, като оставя трима преки наследници - 

Иван Стефан, Шишман и Михаил и две неизвестни дъщери.218 Очевидно до 

началото на 20 - те години на XIV в. на Иван Стефан  е била възлагана 

надеждата да продължи традицията в семейството и да наследи престола 

като владетел на Видинската област. Промените, които настъпват, както във 

външен така и във вътрешен план, налагат съществено отражение в 

развитието и политическото управление на областта. Твърде краткото 

управление на Георги II Тертер (1322 - 1323) и ненадейната му смърт 

създава политически вакуум в Търновското царство. Михаил Шишман, 

който до тогава въпреки положението и аристократичния си произход нямал 

изявена активна роля в столичния живот, изведнъж се превърнал в център на 

внимание, като най-удачен и прагматичен кандидат за владетелския трон. 

Защо обаче изборът се бил спрял върху неговата личност? 

 По същество положението на Шишман, което той заемал до този 

момент в структурата на феодалната българска аристокрация, може да се 

съпостави с това на  първите френски крале - primmus inter pares.219 Той бил 

най-сериозният претендент като потомък на Асеневци, което той открито 

                                                 
216 Ников, П. История... 91; Божилов, Ив. Фамилията... 121. 
217 Божилов, Ив. Фамилията... 120 
218 Пак там. 
219 Град Видин... 73.; Егер, О. Средние века... 164. 
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афиширал.220 Явно притегляйки вероятните кандидатури и техните качества, 

изборът на Шишман е бил най-рационален. Й. Кантакузин221 ни представя 

ясно ситуацията: “...българските (мизийските) велможи ... извикаха и 

обявиха за свой цар Михаил, господар на Видин .... и му предадоха Търново, 

където се намираха дворците им, и другата власт.” 222 Неговият избор 

означавал завръщане към славното време на династията на Асеневци. 

Управлението на Михаил III Шишман и външнополитическата му дейност 

са добре описани и познати.223  

Иван Стефан, след избора на баща му за цар през 1323 г., е обявен за 

негов наследник и съвладетел. За тази му позиция свидетелства и монетната 

емисия с изображенията на баща и син.224 Неговата позиция се запазва само 

една година до 1324 г., когато Михаил III Шишман сключва втория си брак с 

Теодора, а той и майка му са отстранени и заточени.225  

Управлението на Михаил III Шишман и утвърждаването на 

Видинското деспотство в периода след 1308 г. до възшествието си на 

българския престол е втората основна линия, на който ще обърнем 

внимание.  

Основният извор, който ни дава най-точна информация за Михаил III 

Шишман е Йоан Кантакузин226 “...господар на Видин ...произхождащ от 

мизийски и кумански род”. 227  

Показателно за стремежа му към самостоятелност и лична 

индивидуалност е неангажираността му, която той проявява по отношение 

на българския  престол, когато е поканен (от страна на болярството) да 

поеме управлението на страната.228 Открояващ се с волевите си качества и 

                                                 
220 Бурмов, Ал. История, с. 229, бел. 73; Божилов, Ив. Фамилията... 119-130.  
221 Joannes Cantacuzenus. Histooria, p. 175. 
222 Пак там, с. 175. 
223 По-подробно за нея вж.: Златарски, В. История, с. 323 - 332; Бурмов, Ал.  История, с. 

221-273; Божилов, Ив., Гюзелев, В. История, с. 562 - 582.                                     
224 Божилов, Ив. Фамилията... 139, бел. 6. Бурмов, Ал. История... 269. 
225 Пак там, 139. 
226Joannes Cantacuzenus, Histooria.  
227 Пак там. 
228 Божилов, Ив. Фамилията... 119-121.  
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своенравен характер, още преди да е избран за владетел, докато управлява 

във Видин, той се откроява и е забелязан и от своите съвременници.229  

В списъка на владетелите от 1308 г.230 не случайно е поставен  пред 

цар Тодор Светослав, което е ясен признак за реалната власт, възможност и 

сили, което обяснява и утвърждаването му като балкански господар и 

владетел на Видин. 

Пътят, по който Михаил III Шишман се налага като фактор в 

политическата действителност на полуострова се очертава най-ясно на 

базата както на връзките, които баща му изгражда приживе, така и на тези, 

които той създава в последствие. Засвидетелстван в генеалогично 

отношение231 за неговото родословие се знае, че произхожда “от две страни 

от царско коляно”. Българският цар Тодор Светослав е негов братовчед, но 

сам той, произхождал от Асеневия род.232 Същевременно като зет на 

сръбския крал се ползва и със статут на “велемощен” господар-властел, 

което го поставя сред кръга на управляващи в Сърбия аристократи.233 

Във външно политически план той продължава да подържа добри 

отношения както с татарите,234 откъдето набирал и своя военен контингент, 

така и с търговските републики, сред които доминиращи били Дубровник и 

Венеция.235 

В качеството си на представител, произхождащ от висшите ешелони 

на управляващата династия, в нашата историография236 все повече се налага 

становището, че то е било регламентирано, посредством своеобразна 

санкция от страна на Тодор Светослав.237 Със сигурност той му е 

припотвърдил съществуващото право на наследствена власт238 над 

Видинското владение и му е делегирал властта над областта чрез 

                                                 
229 За тях вж. тук визираните извори от периодът 
230 Гюзелев, В. Очерци... 101-102. 
231 Божилов, Ив. Фамилията... 120-121. 
232 Пак там., с. 119.  
233 Пак там, с.120. 
234 Архиепископ Данило. Живот и краљева... 119. 
235 Гюзелев, В. Очерци... 101-102. 
236 Божилов, Ив. Фамилията... 120-121; Бурмов, Ал.  История... 230; Ферjанчиħ, Б. 
Деспоти у Византиjи... 148. 
237 Божилов, Ив. Фамилията... 120. 
238 Билярски, Ив. Институциите на средновековна България…     
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деспотската му титла. Така на практика Михаил III Шишман успява да 

получи власт много по-голяма от тази на владетеля по отношение на 

територия, която придобива по подобие на френското кралство, съизмерима 

със статута на цар Тодор Светослав, който по подобие на френските крале, 

може да се разглежда като пръв сред равни. Трудно бихме оприличили по 

структура Видинското владение с класическо апанажно владение,239 по 

подобие на тези в Западна Европа или Византия,240 но именно сега се 

поставят наченките в управлението на това владение.  

Хипотезата, че Иван Стефан е готвен за господар на Видин не 

издържа особено, тъй като след възшествието на баща си на българския 

престол, той поема с него и майка му към Търново, като за управител 

овластява своя брат - деспот Белаур.241 Дали тази промяна е била 

продиктувана от някакъв особен фактор или се дължи на личното желание 

на царя, не е ясно. Факт е, че след неговата смърт и последвалите събития, 

деспот Белаур не отстъпва наследственото право към синовете на Шишман, 

а остава начело на управлението във Видин,242 най-вероятно до средата на 

30 - те години на XIV в. или до своята смърт.243  

След него, според изказаните в последно време предположенията, 

като нов господар на Видин го наследява вторият син на Михаил  III 

Шишман - деспот Михаил,244 който ни е известен от един запазен образ в 

църквата в с. Д. Каменица, днешна  Сърбия.   

Обобщавайки можем да заключим няколко специфични моменти и 

особености в развитието на Видинското владение, а именно: 

                                                 
239 Божилов, Ив. Фамилията… 120; Андреев, Й. България през втората четвърт на ХIV в. 

Цар Иван Асен IV син на Иван Александър. В. Търново. 1993; Бояджиев, Ат. Очерк за 

Бдин. 
240 Љ. Максимовић. Генеза и карактер апанажа у Византији. - ЗРВИ, 14-15, 1973. 
241 Божилов, Ив. Фамилията... 134-136; Андреев, Й. България... 32-36. 
242 Сведения за неговата активнос дава: Joannes Cantacuzenus . и информацичта съдържаща 

се в „Песневеца”- за него вж.: Дуйчев, Ив. Из старата българска книжнина... 360. 
243 Андреев, Й. България през втората четвърт, с. 36; Полывянный, Дм. К истории 

Видинского деспотства в XIV веке. В: Българско средновековие. Българо - съветски 

сборник в чест на 70 - год. на проф. Ив. Дуйчев. С., 1980. 93.           
244 Полывянный, Дм. К истории... 93. Божилов, Ив.  Фамилията... 144-148; Кийл, М. Хора 

и селища в България през османския период. С., 2005; Николова, Б. Православните църкви 

през българското средновековие  IX - XIV в. С., 2002.    
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Владетелят на Видин успява да затвърди и регламентира 

наследственото си право на управление над областта не само като резултат 

от връзките си с управляващата династия, но и на базата на икономическата 

и политическа власт, която той притежава на фона на негативните процеси, 

наблюдаващи се в Българското царство през този период. Високото 

йерархическо положение, което той заема в системата на българската и 

сръбската аристокрация го издига до владетел на държавата. 

От своя страна централната власт е в невъзможност да парира 

децентралистките действия на Тодор Светослав.  Това е право на условна 

собственост - делегиране на власт, чрез връчване на права и управление чрез 

деспотската титла.245  Създава се илюзия, че той остава  на “пряко 

подчинение на централната власт”. Слабостта на Българското царство дава 

онази благоприятна възможност не само за лавиране, но и регламентиране 

на собствените политически цели както на Михаил III Шишман, така в 

последствие и на брат му - деспот Белаур. Видинското владение остава в две 

поколения от преки представители на този род. Това е показател за 

нетрайните тенденции в неговото развитие, които се обуславят и влияят от 

различни политически и личностни фактори. Случаите с представителите на 

Шишмановци - Асеневци, показват, че за да се задържат и наложат като 

областни господари във Видин, те трябва да са ярко изразени личности с 

високи добродетели. Наред с това, важно условие за цялостния успех на 

тяхното управление може да се счита подкрепата и на местното население, 

като предпоставка за времетраенето на тяхната власт.246 Както показват 

изворите, след бягството на представители на рода, намиращи се извън 

пределите на страната, лоялността им към Шишмановци остава висока и 

може да се разглежда като фактор, с който очевидно е трябвало да се 

съобразява и новият български цар Иван Александър. 247  

 

Управлението на деспот Белаур 
                                                 
245 Ферjанчиħ, Б. Деспоти у Византиjи... 156. 
246 На подобно мнение, но по отношение на Родопските владетели е и : Каймакамова, М. 

Владетелите на Родопската област (към въпроса за сепаратизма на Балканите през 

Средновековието).- Rhodopica 1 - 2, 2002. 303-308. 
247 Андреев, Й. България през втората четвърт... 35-36.  
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Управлението на Видинската област, по подобие на първите 

Асеневци, преминава към братя на царя - деспот Белаур,248 вероятно не само 

поради изложените вече по-горе факти, но и като наследствено родово 

владение. По същото време на втория му син Михаил,249 може би навлизащ 

вече в зряла възраст, също е дадена деспотска титла и “апанажно” владение, 

но не и самостоятелна власт над Видинско (поне не и на този етап), както 

твърди Ив. Божилов.250 За това свидетелства визуално и ктиторския му 

портрет с неговото изображение, който се намира в църквата “Св. 

Богородица Милостива” в с. Долна Каменица (дн. Република Сърбия).251 

Съдбата на третия му син  Людовик (Lodoyco) не е ясна, но може да се 

предполага, че той е бил сравнително млад без реална възможност за пряко 

участие в политическия живот на областта или държавата.252   

По отношение  на самия Белаур253 като брат на царя и владетел на 

Видинското деспотство също могат да се изтъкнат някои интересни доводи 

и факти. Като най-доверен роднина не само след обявяването си за цар, но и 

след развода си с Анна и изгнанието на своя наследник, Шишман е можел да 

разчита за управлението на Видин само на своя брат.254 Но и тук е 

наложително да се отвори една скоба и да се отбележи, че Шишман въпреки 

доверието си към него го оставя в подчинено положение, не само като 

владетел, но и като по-голям брат. Фактът, че той е засвидетелстван само с 

деспотската си титла, а не и със севастократорска (въпреки нейната 

девалвация) дава основание да се смята, че на него се е гледало повече като 

на служебно, временно “назначен” областен управител, а не като 

наследствен имащ права аристократ. Това навежда на мисълта, че след 

събитията от 1324 г. Шишман гледа на Белаур като на застъпник на своите 

                                                 
248 За него вж.: Божилов, Ив. Фамилията... 134-139. 
249 За него вж.: Божилов, Ив. Фамилията... 144-148; Николова, Б. Православните църкви, с. 

116-117; Кийл, М. Хора и селища в България през османския период.  С., 2005. 421-434; 
Полывянный, Дм. К истории Видинского деспотства в XIV веке. В: Българско 

средновековие. Българо - съветски  сборник в чест на 70 - год. на проф. Ив. Дуйчев. С., 
1980. 93-95. 
250 Божилов, Ив. Фамилията, с. 145; Град Видин... 76-75. 
251 Вж. тук бел. № 212. 
252 Божилов, Ив. Фамилията... 148-149. 
253 Пак там, 134-136. 
254 Град Видин... 74-75; Божилов, Ив., Гюзелев, В. История... 572-573;  
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роднини255 и като известна заплаха за властта му над бащиното му 

наследство. До 1330 г. Белаур въпреки ролята, която играе в последвалите 

събития явно се старае да заема открита позиция показва неговото очевидно 

политическо положение и доминиращата роля на брат му, търновския 

владетел. 

Промяната, която настъпва през лятото на  1330 г. след битката край 

Велбъжд (Кюстендил) и неочакваната смърт на Михаил III Шишман256 

разсича като с меч гордевия възел на съществуващите сложни и неизяснени 

до тогава взаимоотношения в рода.  

По стечение на обстоятелствата, деспот Белаур не взел пряко участие 

в трагичната за брат му и българското царство битка със сърбите.257 След 

нея той излиза с авторитет и влияние, личност, която била способна да 

изведе страната от конфликта със Сърбия и последвалата управленческа 

криза.258 Активната му роля е видна и от последвалите преговори, в които 

заедно със своя племенник - ловешкия деспот Александър,259 в качеството 

им на представители на българското болярство водили със Стефан Урош III 

Дечански. Въпреки неясните моменти около техните разговори260 и опитите 

на някои панегирици261 да се изтъкне ролята на сръбския владетел в тях е 

видно, че те са се водили преговорите в посока желана най-вече от Белаур, 

което се отразява на крайните резултати от преговорите. Те имали повече 

негативен ефект и последици за страната.  

Начело на трона в Търново застанал сина на Шишман - Иван Стефан  

(1330 - 1331), който е и племенник на Стефан Урош III Дечански. Белаур бил 

най-активния (според повечето историци) поддръжник на “новия” 

                                                 
255 Това в последствие се потвърждава и от неговите действия. 
256 Томов, Т. Към въпроса за Велбъждската битка. – Анамнеза. брой 3, 2006; Христов, Ч . 

Стратегиите на Михаил III Шишман /1323-1330/. Ситуационен поглед. –  ИИМК, 2, 1990.    
257 Законик Стефана Душана, цара српског, 1349 и 1354. Цит. по: Новакович, Ст. Б. 1898.  
258 Град Видин... 76-77; Божилов, Ив. Фамилията... 134-135. 
259 За него вж.: Златарски, В. Вопрос о произхождении болгарского царя Ивана 

Александра. - Спб. 1906, с. 1 - 30; Трифонов, Ю. Деспот Иван Александър и положението 

на България след Велбъждската битка. - Сп. БАН, XLIII, 21, 1930. 61 – 91; Божилов, Ив. 
Фамилията... 149-178. 
260 Божилов, Ив. Фамилията... 135. 
261 Пак там, 135, бел . 9. 
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просръбски ориентиран търновски владетел.262 Влиянието, което той имал 

над него и майка му, в дългосрочен план би му гарантирало значителна 

управленческа власт не само по отношение на държавните дела, но и като 

областен господар на Видин. Това автоматично водело до накърняване 

наследствените права на следващия по реда на унаследяване - втория син на 

Шишман споменатия вече деспот Михаил, който вероятно огорчен от 

действията на чичо си, естествено преминал в лагера на опозицията. А тя 

както се вижда, се оглавявала от неговия племенник ловешкия деспот Иван 

Александър, син на сестра му Кераца Петрица (Теофана).  

След злощастната битка при Велбъжд (28 юли 1330г.) и неудачния 

избор на Иван Стефан като протеже на Стефан Дечански, в средите на 

българското болярство започнало все повече открито да се надига глас за 

отхвърляне на зависимостта към Сърбия,263 което би спомогнало за излизане 

на страната от задълбочаващата се политическа криза. Изпадащ постепенно 

в своеобразна изолация българският владетел, губел крехката си 

политическа власт, която до голяма степен се крепяла само на мощта и 

силата на  неговия чичо - видинския деспот Белаур.  

За сериозността на засилващото се недоволство говори и фактът, че 

дори членовете на владетелската фамилия застанали срещу Иван Стефан. В 

резултат на това, през пролетта на 1331 г. както съобщава Кантакузин,264 

протовестария Раксин и логотетът Филип начело на недоволната 

аристокрация организирали преврат, който довел до насилственото сваляне 

на Иван Стефан. Той  и майка му Анна били принудени да намерят убежище 

в Дубровник.265  

Най-вероятно Иван Александър (1331-1371) е бил “двигателят в 

сянка”, който задвижил преврата (според Ив. Божилов),266 извод, налагащ се 

от факта, че той в крайна сметка застава начело на държавата. На пръв 

поглед, изборът му за владетел изглежда странен и буди недоумение, тъй 

като той се явява опозиция на своя род. Но трябва да отбележим, че като 

                                                 
262 Божилов, Ив., Гюзелев, В.  История... 582-583; Божилов, Ив. Фамилията… 139-140.    
263 Божилов, Ив. Фамилията... 135. 
264 Joannes Cantacuzenus. Histooria, с. 266. 
265 Бурмов, Ал. История... 257; Божилов, Ив. Фамилията... 140 бел. 16, 151 бел. 24. 
266 Божилов, Ив. Фамилията... 151. 
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наследник на Асеневци той е онази алтернатива на всичко, олицетворяващо 

Иван Стефан и Белаур, което би гарантирало стабилен и относително 

независим държавен суверенитет на българското царство. Провъзгласен в 

сложен момент за държавата, неговите първи действия са били насочени 

основно към утвърждаването му не само във вътрешен, но и във 

външнополитически план.267 Външнополитическата дейност и най-вече 

отношенията с Византия и Сърбия са акцент в творбите на повечето 

историци изследвали този период.268  

Не така стои въпросът за пътищата, по които Иван Александър се 

справя с вътрешноопозиционните сили в страната,  269 оглавявани  от деспот 

Белаур.270 След “узурпацията” от страна на Иван Александър на трона, 

деспот Белаур несъмнено е преминал в опозиция - на страната на 

низвергнатия, но законен владетел и негов племенник Иван Стефан. За това 

съдим от  информацията, достигнала от нас както от византийските,271 така и 

от някои домашни извори.272  

За сведенията от Кантакузин,273 описващ събитията около 

противопоставянето между българи и византийци, войната през 1332 г. на 

юг от Стара планина, повечето историци споделят мнение, че Иван 

Александър вече е успял да пребори вътрешната опозиция и е съсредоточил 

усилията си към опасността, идваща от империята.274 Но от по внимателния 

прочит на фактите, изнесени от Кантакузин става ясно, че това съвсем не е 

било така. С цел да спечели време до пристигането на съюзническата 

войска, предимно татарски наемници и скити, Иван Александър предложил 

уреждането на споразумението с византийците да се отложи  с един ден. 

През същата нощ: “войската повикана от Александър дошла ... Той ги бил 

                                                 
267 Пак там, 151-152; Андреев, Й. Иван Срацимир... 115-121. България през втората четвърт 

на ХIV в. Цар Иван Асен IV син на Иван Александър. В. Т., 1993. 34. 
268 По подробно за този период вж.: История на България. Т. II, III;  Божилов, Ив., 

Гюзелев, В. История… 554-582.                                                            
269 Андреев, Й. Иван Срацимир... 115- 121. България през втората четвърт... 21- 45. 
270 Виж. тук по-горе бел. 223. 
271 Joannes Cantacuzenus. Histooria... 270  
272 Това е т. н. Песнивец. За него вж.: Димитрова, Д. Старобългарска литература. 

Енциклопедичен речник.  Велико Търново, 2003. 480     
273 Joannes Cantacuzenus. Histooria... 270. 
274

Божилов, Ив Фамилията… 151-152; Божилов, Ив., Гюзелев, В. История... 554-582.   
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повикал срещу чичо си Белаур, който въстанал срещу него и като му отнел 

част от царството, бил безпощаден и жестоко опустошавал страната. 

Той сметнал, че може да се възползва ... като ги поведе срещу императора 

с измама, и затова  им казал,че чичо му се намирал наблизо и трябвало да го 

нападнат, преди да узнае...”275 

От това сведение разбираме, че към 1332 г. не само, че опозицията 

оглавявана от Белаур, резидиращ във Видин не била сломена, а дори водила 

опустошителни и агресивни военни действия срещу централната власт. 

Разбира се, това принудило Иван Александър да сформира наемни, в случая 

татарски отряди за справянето с въстанието.276 Бунтът продължава и след 

битката при Русокастро, за което съдим  косвено от “ Песнивеца“.277 

 Когато авторът изрежда победите на цар Иван Александър на първо 

място бележи “низложението” над императора, следват победите при:  

“Несебър и цялото Поморие  заедно с Романия ...“ и чак тогава 

“...Бдин и цялото Подунавие, даже и до Морава.” 278 Изброяването на 

победите на Иван Александър в Подунавието, при Видин и Морава, съвсем 

точно показва основния център и движещите сили на тази опозиционна 

група. Налага се мнението, че към средата на 1332 г. бунтът на Белаур все 

още продължава, а вече към 1337 г. от когато е датиран „Песневеца”,279 той е 

бил вече потушен, вероятно след тежка и продължителна борба.280  

Именно сега градът и родовите владения на Шишмановци се 

превърнали в арена на междуособици и терен на враждуващите помежду си 

сили. И ако за съдбата на Белаур след този период липсват конкретни 

сведения, то едно друго известие на Кантакузин281 поражда известни 

въпросителни. През 1341г. пред реалната опасност от ромеите: “с кораби да 

закарат по Дунава”, третия Шишманов син е бил застрашен, „във Видин, 

предизвиквайки  война … понеже мнозина от мизите щели да се 

                                                 
275 Joannes Cantacuzenus. Histooria... 270. 
276 Андреев, Й. България през втората четвърт... 32. 
277 Пак там, 36. 
278 Пак там, 35-36. 
279 Петканова, Д. Старобългарска литература... 480. 
280 Андреев, Й. България през втората четвърт... 36.      
281 Joannes Cantacuzenus. Histooria, с. 283. 
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присъединят към него, поради старото си приятелство и близостта на 

рода.”282 Кантакузин продължава и конкретизира целите на бъдещото 

мероприятие, изказвайки, че замисълът бил: “...напълно да изгонят 

Александър от царството му или да му причинят не малко 

неприятности,”283 защото при една война с ромеите  “...българите биха се 

разединили, понеже едни ще са на страната на Александър, а други на 

драго сърце биха минали на страната на  Шишман.” 284 

Явно, че през 1341 г., макар и без Белаур,285 който да оглави 

опозиционните сили във Видин, все още е имало значителни поддръжници 

на Анна и нейните синове, т.е. налице са всички предпоставки за наличието 

на организирана опозиция.286 От друга страна, тези факти могат да се 

тълкуват като указание, че от потушаването на бунта на Белаур до 1341г. не 

е било изминало много време. За сериозността на  намеренията и 

съществуващ синхрон между Анна, Иван Стефан и Шишман от подобни 

действия, с цел завръщането им в България, свидетелстват и различни 

документи от дубровнишките и неаполитанските архиви.287 

 Как е реагирал Иван Александър след дипломатическия неуспех с 

Византия около предаването на Шишман както по отношение на 

поддръжниците им, така и областите около Подунавието и Морава, за сега 

може само да се предполага. От „ Песневеца ” научаваме, че в края на 1336 

г., царят: “положил под нозете си...” 288 своите врагове, с други думи, 

ликвидирал опозицията, което показва, че той е постигнал своите цели.  

Макар и хипотетично, поради липсата на преки сведения,289 които да 

го потвърдят, Иван Александър е поставил начело на шишмановите 

                                                 
282 Пак там, 283. 
283 Пак там, 283. 
284 Пак там, 283. 
285 Тази теза по-подробно е разгледана от: Андреев, Й. България през втората четвърт… 37 
и посочената там лит. 
286 Пак там, 37 бел. 60-62.   
287 За тях по-подробно вж.: Бурмов, Ал. История… 274;  Андреев, Й. България през втората 

четвърт… 38  
288 Бурмов, Ал. История… 283.  
289 Тук единсвенния, но не много сигурен източник се явява единстшенно второ житие на 

Гаврил Лесновски 
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владения своя братовчед - деспот Михаил,290 който е негов поддръжник в 

борбата му срещу Белаур.291 Доказателствата  за това предимно се базират 

на основата на неговия произход, което на първо място би примирило онази 

част от българското общество, за която говори по-горе и Кантакузин.292 

Овластявайки го Иван Александър е разрешил натрупаното семейно 

напрежение и е омаломощил още повече противните му стремления като 

притъпи и разедини своята опозиция. Приложените доводи могат да се 

разглеждат в пряка зависимост с факта, че до въвеждането на Апанажа,293 

като една принципно нова форма на управление на територията на Видин  

(след 1355 г.), при Александровия син - Иван Срацимир, ние нямаме сигурен 

индикатор за това кой е управлявал тази обширна област.294 Заслугата, която 

му отрежда проф. Дуйчев,295 на Иван Александър, че това е личността, 

благодарение на която, средновековната българска държава е преодоляла 

децентралистките стремления и продължаването на вътрешнополитическия 

конфликт в северозападните български земи бихме приели с известни 

резерви.296  

Историята на Видин и прилежаща и област в ерата заключена между 

XIIIв. - до края на XIVв. съвпада с възобновяването на средновековното 

българско царство и приключва с неговия край.  

Време в което се наблюдава различни по своя характер и естество 

процеси и проявления, характерни за общо балканското феодалното 

общество. Те са резултат от утвърждаване и господство на феодалните 

отношения в държавно-политическият живот на отделните държави, сред 

които доминираща роля играе сепаратизмът.297  

                                                 
290 Божилов, Ив. Фамилията... 38-39. 
291 Полывянный, Дм. К истории Видинского деспотства... 94- 95; За обратната критика на 

това твърдение: Божилов, Ив Фамилията... 145.  
292 Joannes Cantacuzenus. Histooria... 270. 
293 Бояджиев, Ат. Очерк за Бдин при управлението на цар Иван Срацимир. Възход от 

апанаж до самостоятелно  царство. – В: Годишник на Департамент „История”. Т. V-VI, 
2010-2011. 
294 В: Божилов, Ив. Фамилията, с. 147 бел 19, авторът се изказва предпазливо, твърдейки, 

че този период е 10 год., а всъщност е два пъти по-дълъг. 
295 Полывянный, Дм. К истории Видинского деспотства... 92-93.    
296 Андреев, Й. България през втората четвърт... 52-53, бел. 136.  
297 За цялостен поглед върху проблематиката и лит. по този въпрос вж.: Николов, Г. 

Концепцията на Петър Мутафчиев за сепаратизма в българското царство през 
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Видинското владение, за разлика от подобно развити други 

сепаратистки владения съществуващи през този период, еволюира от 

деспотат през апанаж, за да се развие и  утвърди като царство. 

Още в началния период на процеса по възобновяването на 

средновековното българско царство  (края на XII в.), във Видинска област се 

създават условия за отцепване от политическия център на държавата.298 Тези 

условия до голяма степен се дължат на географското местоположение и 

периферна отдалеченост спрямо столицата.299 

Подобни тенденции се повтарят отново след възобновяването на 

българската държава в края на XIV в., още при първите Асеневци. 

Вътрешните противоречия сред българското общество и политически елит 

са сериозни предпоставки за децентрализацията. Появява се многопластово 

противопоставяне както между столичната (центъра) и провинциалната 

(периферна) аристокрация, между гражданските и провинциални 

управители300 и дори в конфесионално отношение между българите и 

кумани. Това политическо противопоставяне изпъква най-вече при 

управлението на Борил и последвалото потушаване на бунта във Видин през 

1211 г.301 

Тези ярки проявления в които основната роля изпълняват 

представители на местната административно-поземлена аристокрация. Те  

управлявали крупни териториални единици и били носители на значителни 

права и благодарение на тези си позиции създават условия и специфична 

микросреда за появата на тези децентралистки тенденции.  

                                                                                                                                      
Средновековието. - В: Професор Петър Мутафчиев - познат и непознат. София, 1997. 57- 
67; Етапи на сепаратизъма... 71 - 77; Сепаратизмът в Българския северозапад... 101-110; 
Самостоятелни и полусамостстоятелни владения във възобновеното Българско царство 

(края на (ХІІ - началото на ХІII в.). C. 2011 и посочената там литература. 
298 Николов, Г. Концепцията на Петър Мутафчиев... 57-67; Итересно гледище в тази връзка, 

но за Родопските владетели прави и: Каймакамова, М. Владетелите на Родопската 

област… 303-333. 
299 За тях вж. по - подробно: Николов, Г.  Етапи на сепаратизъма... 71-77; Сепаратизмът в 

Българския северозапад... 101-110. 
300 Вж. тук бел. 7. 
301 Ников, П. Цар Борил... 121- 134. 
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Изворите от този период, сочат управлението на княз Белота [princeps 

Belota],302 управляващ в северозападните български земи през този период, 

като своеобразен начален маркер на този процес във Видинска област. 

Анализирайки причините, довели до по-късното превръщане на 

Видин в политически център от сепаратистки тип е наложително да се 

отчете и мястото на града, с оглед на политико-административното му 

положение в крайния северозапад, което той е заемал в рамките на 

възобновеното Българско царство през началният период.303 

 В изворите от периода,304 Видинската, Белградската и Браничевската 

област до началото на XIVв. се разглеждат като съставни и неделими част от 

средновековния български северозапад. След възобновяването на 

българското царство, Видинската област е включена в нейните предели като 

сигурен маркер за горната граница на този процес, официално 

засвидетелстван и в различни документите от този период.305 Пример за това 

е управлението на споменатия Белота, както и за времето на царуването на  

Калоян (1197 – 1207). 

Значимостта на Видинска област подобно и на други периферни 

райони се запазва през целия период на съществуването и независимо от 

факта дали е била под българска, временна унгарска или сръбска власт. 

Заемайки доста обширна територия с граници306  простиращи се на север 

отвъд Дунава в днешна Румъния, на запад до поречието на р. Морава, на 

югозапад  преминавали северно от Ниш и Пирот, достигайки до 

Белоградчик и Враца чак до София. На изток обхващала междуречието на 

реките Искър и Огоста.307 Важното и местоположение и геополитическата 

                                                 
302 Божилов, Ив. Белота... 71-81.  
303 Ников, П. История... 1-124;  Kъм историята... 42-64. Съдбата на северозападните 

български земи... 96-153. 
304 По-подробно за тях вж. в изложението 
305 Гюзелев, В.  Венециански документи,; Дуйчев, Ив. Из старата българска книжнина. Т. І, 

Т. ІІ. 
306 За тях вж.: Иречек, К. Българский цар Срацимир Видински... 30-54; Коледаров, П. 

Политическа география на средновековната българска държава. Ч. I, С. 1979; Боянич - 
Лукач, Д. Видин и Видинският санджак през ХV - ХVI век. Документи от архивите на 

Цариград и Анкара. София, 1975. Под ред. на В. Мутафчиева и М. Стайнова. 
307 Иречек, К.  Българский цар Срацимир Видински... 30-54. 
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роля, която тя играела в отношенията с Унгария,308 а в последствие и със 

Сърбия, излаза на р. Дунав, като важна комуникационна артерия свързваща 

ни със Западна Европа, наред с добрите стопански показатели и 

икономически ресурси (основно от добива на сребро от протичащите през 

нейната територия реки и рудници) са част от факторите, които я превръщат 

в ценна територия и желана от много владетели. 

За да обясним проблема с децентрализацията на региона е нужно е да 

се запознаем както с качествата на управляващите личности във Видин, така 

и с тяхното положение спрямо централната аристокрация - пряката им 

зависимост и изграждане на структура от сепаратизъм към централизъм 

спрямо централното и местно управление, както и династичните им 

обвързаности с други владетели.  

Изворите фиксират няколко самостоятелни или полусамостоятелни 

владетели, имащи отношение към управлението и властта във Видин. 

С известни условности това са:  руските  князе Ростислав 

Михайлович (50 - те години на XIII в. - 1262/4) бан на Мачва и зет на 

унгарския крал,309 управляващ града или части от неговата област в средата 

на XIII в., деспот Яков Светослав310, ползващ се първоначално с доверието 

на цар Константин Тих (1257 – 1277), а след брака му с една от внучките на 

Иван II Асен се явява в качеството си на претендент за престола.  

В началото на XIV в. е управлението на деспота с куманско потекло 

Шишман,311 баща на по-късно избрания за български цар Михаил III 

Шишман (1323 - 1330),312 получил Видин като първото по рода си 

наследствено феодално владение в средновековната българска история.  

Следва  деспот Белаур (1323 - около 1331/4),313 брат на Михаил III 

Шишман управляващ между 1323 - 1330/4.  

                                                 
308 За тях по-подробно вж.: Димитров, Хр. Българо-унгарските отношения… 
309 Палаузов, Сп. Ростислав Михайлович руски самостоятелен княз на Дунав през ХIII в. -  
В: Избрани трудове. Т. I, София, 1974. 216-249. 
310 Дочев, К.  Монетосеченето на деспот Яков Светослав - Нумизматика, 1980, 1. 3-8; 
Пенчев, Вл. Опит за уточняване на датировката на монетосечененията на Мицо и Яков 

Светослав. - Нумизматика., 19/2, 1985. 20-24. 
311 Архиепископ Данило. Живот и краљева…; Божилов, Ив. Фамилията... 119. 
312 Божилов, Ив. Фамилията… 119-134. 
313 Пак там, 134-136. 
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Условно можем да отбележим и присъствието на деспот Михаил 

Шишман314 (от 30-те до 50-те години на XIV в.), син на цар Михаил III.  

На следващо място е цар Иван Срацимир 315 (1352/53 - 1396), син на 

Иван Александър (1331 - 1371) от първия му брак.  

Неговия син - “небагренороден” и “млад” цар Константин (70-те 

години на XIVв. – 1422г.),316 който е съвладетел на баща си Срацимир до 

заника на Видинското царство  през 1396 г.317   

На базата на този общ обзор, върху етническата принадлежност, 

генеологическата връзка, социалния и служебен статус на Видинските 

владетели може да се отбележат няколко важни аспекта:  

 

1. Въпреки че владетелите са зафиксирани като част от българската 

аристокрация (основно тези до началото на XIV в.) повечето от тях, 

разбира се не всички, имат небългарски произход - руски или 

кумански.318 

 

2. Принадлежат към групата на най-приближените и доверени хора на 

владетелите (дори обвързани в династическо отношение) както с 

българското царство, така и с унгарското кралство. 

 

Следователно, като съпътстваща причина за благоприятното развитие 

на тези кризисни явления и проявления, наред с вътрешнополитическата 

нестабилност в управлението на средновековната българска държава, 

трябва да се отчитат позициите и мястото, което те заемали с оглед и на 

външно - политическата ситуация и взаимодействието с Унгарското 

кралство, Сърбия и дори османските турци. 

                                                 
314 Полывянный, Дм. К истории Видинского деспотства в XIV веке. В: Българско 

средновековие. Българо - съветски сборник в чест на 70 - год. на проф. Ив. Дуйчев. София, 
1980. 93; Божилов, Ив. Фамилията... 144-148; Кийл, М. Хора и селища в България през 

османския период. С., 2005.  
315 Божилов, Ив. Фамилията… 197-210. 
316 Пак там, 237-240.    
317 Куев, К., Петков, Г. Събрани съчинения на Константин Костенечки. Изследване и текст. 

София, 1986. 
318 Павлов, П. Куманите в обществено-политическия живот... 16-26; България... 24-33. 
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 В края на XIII в., като съществена отлика от предходния период, в 

тази вече гранична  област за Българското царство, се  появява нов тип 

владение. То носи белезите на по-старите форми на управление, но за пръв 

път на базата на укрепналата си и утвърдена в международен план власт, 

владението се предава от владетеля по наследство, от баща към син. 

Засилващата се икономическа мощ, която аристокрацията набирала в 

условията на децентралистичните процеси и стремежът и за по-голяма 

самостоятелност са също от факторите, които предопределят последващите 

събития.  

В международен план политическата конюнктура на Балканите през 

този период е изключително благоприятна и играе ролята на катализатор на 

този процес.319 Появяват се нови фактори от външнополитическо естество. 

Наред с Унгарското кралство и татарите, все по-засилващият се стремеж на 

сърбите320 към разширение на своята власт и територия оказва влияние в 

прозападната ориентацията на Шишмановци - Асеневци.  

Въпреки незначителните опити на централната власт в Търново да 

противодейства, тя остава вътрешно (и външно) слаба и с неразвита система 

за централизация. В такива условия е много лесно аристократската 

прослойка, от която произхожда деспот Шишман, на базата на връзката си с 

управляващата династия, да регламентира/възползва от своето положение и 

да узакони статута си, като служи вече на личните си интереси в качеството 

си на феодален собственик321 на Видинската област.  

Затова Видинското владение, може да се разглежда като своеобразна 

лична феодална собственост на Шишман,322 която е по-скоро (въпреки 

очевидния си българския характер), повече като придатък (териториален 

анклав), отколкото част от цялото. На тази база могат да се направят 

паралели, които показват развитието на идентични процеси, макар и с 

                                                 
319 Каймакамова, М. Владетелите на Родопската област. 303-333. 
320 Ангелов, П. Българо-сръбските политически отношения; Фактори за появата на 

кризисни явления. 28-37. 
321 Билярски, Ив. Институциите на средновековна България. Второ българско царство. (ХII 

- ХIV век) София, 1998.  
322 Пак там. 
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известни отлики, характерни както за Византия и балканските държави,323 

така и за европейските монархии. 

                                                 
323 Матанов, Хр. Средновековните Балкани. Исторически очерци. София, 2002; 
Княжеството на Драгаш. Към историята на Източна и Североизточна Македония в 

доосманската епоха. София, 1997; Ферjанчиħ, Б. Деспоти у Византиjи jужнословенским 

земльама. Б. 1960.  
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Една хипотеза за социален ред, отразен в епоса Веда Словена 

 

Денис Исаев 

 

 

Българска народна култура е старината, която е проучвана към края 

на XIX в. и продължава да се проучва през XX в. и ХХI в. „Веда Словена―                

е част от този изследователски процес, който обхваща народните вярвания, 

обичаите, песните, обредно-нормативния ред, практиките в бита и в 

трудовия процес, породени от мирогледа, както и постоянните промени в 

тях.  

Народната култура, която в етнографски прочит ползва понятието 

„фолклор― е  исторически динамична система. Тя е неофициална, 

безкнижовна и непрофесионална.  

В  някакъв смисъл, дори ранните български апокрифи още не са 

пориви към книжовност в литературния смисъл на думата. Тази 

безкнижовна действителност типологически съотвества на долитературната 

епоха от общественото развитие в Югоизточна Европа и в Мала Азия, а 

„Веда Словена― е възможният процес за запис на това явление. 

Типологическите съответствия не са задължителни и хронологически в обща 

периодизационна схема, процесите са диахронно възможни. Макар и 

асинхронни, подобни културни кръгове се пресичат, стига носителите им да 

са още исторически активни, което за края на ХΙX в., високо в планинските 

части е абсолютно допустимо. 

Древно-тракийският изворов материал не ни позволява да отличаваме 

космогонията от митологията, защото митологията изисква епос. 

Митологията дава основание на епоса, който съпътства образуването на 

съзнанието за историчност, но не и за историзъм. Когато митологията бъде 

кодифицирана в епос, тя може да се възпроизвежда и множи в литературни 

варианти, каквито са ни познати от гръцката литература (Богданов, 2012), 

чрез които се и изучава. Българският изворов материал не предлага 

същински епос до XV в. В него ранната българска митология се долавя, в 
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най-добрия случай, чрез митологеми. Само чрез чисти, абстрактно 

постигнати конструкции може да се достигне до епоса преди XV в., т. е. 

възможно е да се създадат хипотези за българската митология по модела на 

Венедиков (Венедиков, 1987 и 1995). 

Възможно е да се възстанови космогоничен мит без литературна 

митографска обработка, посредством всички други езици, например чрез 

пластичния. Ако днес наблюдаваме класическото изкуство на Древна Елада, 

то със сигурност за своите създатели не е изкуство, а и за онези, които го 

съзерцават. За тях то е изказ на космогонични идеи. В този смисъл, не е ясно 

кога ковачът преминава от разбирането, че като възпроизвежда огъня, 

създава отново света, към разбирането, че като разпалва огъня и като кове 

златна пластина, създава вещ сама за себе си. 

Този преход, един от най-съдбоносните в историята на идеите, е 

неуловим в изворите за древна Тракия, неуловим е и за средновековните 

българи. Затова от извороведско гледище (Фол, 1985 стр. 3-9) е по-добре да 

не се говори за изкуство, а за изказ. По този начин могат да се обвържат 

космогоничното мислене с живата старина или с реликтовата действител-

ност, а и с всички веществени извори. 

Пластичният изказ дава възможност за изява на космологическата 

структура,  съхранена в народната култура. Космологическата структура не 

дава възможност да е докрай разбрана, докато се правят опити за това. Този 

вид изказ съобщава и космогоничния модел. Космогоничният модел не 

може да не бъде в някакъв смисъл митологически, а митологията е и 

идеологическа система, дори се чувства известна синонимност между 

митология и идеология (отново по  Богданов, Б.). 

Следователно, принципно е необходимо два да са основните обекта 

на проучването на безкнижовната действителност — песните и обичайно-

обредните комплекси, но в единството им. Това единство се въплъщава в 

обредни представления, чиито елементи подлежат на анализ, който до 

момента, за Веда Словена не е направен. Този анализ би трябвало да открои 

семантически чист образ на най-старото космогонично мислене на 

европейска земя и едва тогава да се съпостави с тракийското, тюркското-
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хунско, келтско, семитско и всички възможности които предполага Веда 

Словена, мислене1 а не на възможната митология. Такъв анализ може да се 

направи, по два начина. Първият начин е модулният, стига модулът да е 

исторически оправдан, с други думи, ако той функционира и 

функционирането му може да се проследи чрез измененията си. Вторият 

начин е културно-историческият. 

Първият начин е обусловен от моделно структуриране, посредством 

културната антропология, в това число и на фолклорните дирения, 

приложим все още за проблематиката „Веда Словена―. Преводимостта на 

хипотетично подредения митологически инструментариум при културно-

антропологическото структуриране изисква всички данни от всички епохи 

да са равностойни, изисква се цялост заради струрктурата. 

Вторият, културно-историческият е свойствен на историческите 

интердисциплинарни изследвания. При избора на метод е редно да не се 

забравя, че колкото е по-висока степента на преводимост на понятията, 

толкова по-добра би била науката или методът.  При културно-историческия 

метод данните са най-напред реалии, а сетне, при изменящата се обстановка, 

стават универсални. Така се възстановява процесът  от проблемни ситуации. 

При този метод следователно може да се избегне напълно представата, която 

се създава по законите на литературното битие. Щом литературата се 

намеси, представата може да се превърне в явление. Стане ли явление, 

мястото му в народната култура е осигурено чрез строго структурно-

функционалния метод. Порочният кръг се затваря. 

Когато се търси произходът на средновековната българска култура, 

ще рече и на българската народна култура (ние вече сме убедени, че във 

Веда Словена търсим именно нея), то неминуемо ще се търси и древното 

наследство. Би било погрешно схващането, че такова наследство(не е само 

тракийско), представлява компактна група белези, които автоматически 

преминават като цялостна съставка в образуващата се друга култура.  

Наследството е механизъм, то предполага промяна и на пластичния изказ. 

                                                                 
1 Под термина мислене влагам възприятие за свят, но и възпроизвеждане на свят. 
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Първият метод търси функционирането на самата структура (макар и 

с други структури), а вторият търси функционирането на етно-културни 

взаимоотношения2. Тези взаимоотношения не са възможни, ако участниците 

са пасивни. Те са възможни, ако се носят активно, ще рече с интелектуално 

напрежение или с историческо съзидателно поведение. Етно-културните 

взаимоотношения се извършват в условията на безкнижовна среда.  Веда 

Словена отразява дори по-сложен процес на взаимодейственост,  в среда, 

книжовна за едни и безкнижовна за други носители. 

Ще предам един пример на Александър Фол, който интерпретира 

Кьолнската купа  с изображение на Орфей, с лира в ръка и обкръжен от 

животни, по гореописаният метод.  В представените  животни, на купата 

може да се види цялата типична фауна за познатите към края на Принципата 

афроазийски и евро-азийски дялове на обходения свят. „Ще рече, властта на 

Орфей е над цялата природа. Тракийският доктринерски монотеизъм е по-

стар от елинския пантеон, но тук той не ни се внушава. Алегорията е 

сотериологическа, Орфей наистина може да стои до Аврам и до Христос, но 

не като укротител на живите твари, а като техен спасител, какъвто е още и 

Митра. Разбира се, за историята на орфическото елинско учение този 

късноимператорски период е предимно реминесцентен и самият Орфей, е 

общо взето безпомощен край Митра, Христос и Аврам. В реминесценцията 

на това архаично учение се откроява обаче функцията му, да спаси (издигне) 

посветения― съгласно страстите на епохата… 

…Образите на животните могат да се подберат типологически от гле-

дището на елинско-римската иконография на тракийския орфизъм. При 

такъв порядък ще се образува хатонична символна редица (водоплаващите 

птици — патица, гъска; царският „ценностен― дивеч — глиган, лъв, слон, 

носорог, фазан, пантера), соларна символна редица (петел, елен, кон) и 

редицата на символните връзки (орел, плъх (?), оса или пчела). Към тези три 

редици лесно могат да бъдат разпределени бикът, гущерът (?), охлювът (?), 

катеричката, мечките, бобърът (?), козата, заекът, кучето, вълкът, змията, 

костенурката, ракът (?), камилата, овенът, невестулката (?). Това не е трудно 

                                                                 
2 Виж подробно, с примери Фол, Ал. (Фол, 1985) 

447



  

 

 

при този метод. Същественото е, че такава типологизация позволява да се 

структурира светът не толкова съгласно тракийската соларно- хтонична 

религиозна идеология, а на принципа на „световния стълб― (дърво). Тази 

възможност, заложена в тракийския и класицизирана в елинския орфизъм, в 

III в. става факт, за да изравни учението с митраизма и с християнството. 

Светът е разделен на „горен―, „среден― и „долен― и такъв ни го показват 

животните от купата съгласно символиката на едно ранно сотериологическо 

учение. Ако човек гледа дълго композицията, може да му се привиди дори 

триделната структура в 9-те реда, но нека не мислим за такава хазартна 

свръхинтерпретация. 

  Образите на животните могат да се осмислят като начала и реалии: 

петелът ще означава въздуха, патицата (гъската) — водата, враната — 

разума, паунът — царските инсигнии, орелът — властта, костенурката 

(ракът) — съединяването на земята с водата (спермата), змията — огъня, 

еленът — слънцето, конят — човека, бикът — мъжкото начало, овенът — 

цар, жрец, глиганът — противостоящата (на богинята-майка) сила, вълкът 

или кучето — прародителя, костенурката (но не и ракът) — земята. 

Както се вижда, представени са 4-те първични космогонични начала 

— въздух, вода, земя, огън, както и понятийният апарат на култа към боги -

нята майка с чудесното (първо-)рождение (на сина), носен от (орфическия) 

цар-жрец. На пръв поглед изглежда, че Кьолнската купа би могла чисто и 

просто да илюстрира предгръцкия тракийски орфизъм. Промяната обаче е 

дълбока и тя е нравствена. Докато аристократическата тракийска орфическа 

доктрина е учение за самоусъвършенствуването, късният спекулативен 

орфизъм е вяра в спасението, началата и реалните не са обвързани в 

системата на учението, а са пръснати елементи, които само Орфей обеди -

нява. Упованието в него е условието за ред в света. 

Поне някои образи на животни могат да се схванат като митологеми. 

Такива са вероятните ловни сцени (глиган и куче, заек и куче), които вече не 

ни представят забравеното царско ценностно изпитание, а опозицията 

добро—зло. Митологемата змия срещу грифон надали означава старата 

схватка между порядъка (мъдростта) на богинята майка (земя) с хаоса, а пак 

448



  

 

 

— опозицията добро (змията) — зло (чудовището). Змията срещу вълка (?) в 

петия ред е сигурно по-късна митологема. В замяна особено архаична би 

била онази за групата от кон и магаре край олтаря, тъй като тя би 

символизирала човешко (човек-кон) жертвоприношение. Тези митологеми 

не образуват елинския мит за Орфей. Те са оскъдни — стига да са вярно 

разбрани! — и за тракийската персонификация. Композицията очевидно 

няма такава задача― (Фол, 1985). 

Според Фол образът на Орфей върху купата от Кьолн не подлежи на 

тълкуване по нито един от четирите начина, а по четирите изброени 

едновременно. Този образ, Фол наблюдава като „народен― или фолклорен. В 

него разпознава планинскиат певец — спасител, невъоръжен, но с най-силно 

оръжие — глас и свирня (на дървена свирка-флейта и на китара). Този образ 

ще оцелее в епоса „Веда Словена‖,  но тракийската семантика ще изчезне. За 

купата от Кьолн елинско-римската иконографска схема ще изгуби смисъл, 

сотериологическото напрежение от ремиеисцентния период ще спадне, 

защото е литературно, но образът ще се запази. Това ще рече, че през цялата 

късна античност субстратното  население на Балканите носи именно 

представата на фолклорният образ за юнака, пастир и певец, съхранен като 

представа и във „Веда Словена―. 

Като се отстрани опасността от структуриране, ще остане 

проблемната ситуация за характера на културно-историческите 

взаимоотношения при пресичането им от книжовна в безкнижовна среда. 

Езикът на пресичането, по отношение „Веда Словена―, ако тя 

съхранява древни реалии би трябвало да отразява  две равнища на общуване 

в която и да е от възможните форми. Едното равнище е това на овластените 

(българо-мохамедани), с различен статут или авторитетните представители 

на общността, за които предполагам са песните от  първи том на Веда 

Словена. Те предполагам изискват форма на посвещаване, т.е. вероятно е да 

не са за всеки или не са за българите-християни. Второто равнище би било 

за всички останали в мохамеданската общност или за българите-християни. 

Предполагам, че второто равнище е отразено в песните от втори том на Веда 

Словена. Предполагам също междинно равнище, което прави идеологическа 
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връзка между песните от двете нива, на първи и втори том от „Веда 

Словена―, то би отразило своеобразно  съсловно  общуване, което би  

осигурило идеологическо въздействие – разговор. При наблюдаването на 

така предположена действителност, би се доказала социална приемственост 

в традиционното българско общество от Древността, дори до днес, запазено 

в културата на българо-мохамеданското и българо-православното население 

от Западните Родопи. 

Методът на културно-историческия анализ би трябвало да използува 

възможни реалии и от двете равнища.  

Предпоставката за такова общуване е в близките социално-

икономически условия, при които живеят участниците в процеса. Това е 

общуването на сходни типове историческа памет и от една страна е 

възможно да се наблюдават културни взаимодействености-модели от  

траките в античността, от българите през  късната античност и ранното 

средновековие, но и от османлиите. Този метод предлага наблюдение на 

възможни етно-религозни взаимодействености свързани с явлението „Веда 

Словена―.  Това се предполага от различието между първи и втори том на 

епоса, като във втори том се наблюдават християнски мотиви навлезли в 

традиционната култура. В този случай ще стане възможно да се наблюдава 

създала се култура,  най-напред именно в безкнижовна среда и в историко-

географски зони с приблизително еднакви характеристики. Такива зони са 

контактните. Към тях принадлежи и източната половина на Балканския 

полуостров и планината Родопи. 

Ще направя опит да въведа в проблематиката пластичния изказ. 

Посредством аналогия на някои предмети от бита, в които мисля е 

наследена и образност от Древността, мисля, че е възможно да се разпознаят 

елементи от  културата „Веда Словена―. Изключително интересен е фактът, 

че предметите които ще въведа могат да се открият  и в християнското, и в 

мохамеданското население от областта Чеч. Допълнително, някои от тях 

предлагат в своята образност,  възможни съпоставими  реалии изказани в 

епоса Веда Словена, те са съпоставими със митилогичните реалии от 

съседни райони на областта Чеч (Марков, 2007).  
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Мотивите и изобразителността на подбраните предмети, дават 

възможност да се направи опит за възстановяване на митологичен разказ, 

който да се свърже със сюжет от Веда Словена. Целта на този мой опит е да 

покаже само една възможност за реинтерпретация на културното явление, 

посредством спекулативно ситуиране на същото в действителна обредна 

среда. На този етап от изследването ще предложа някои хипотетични 

възможности, които изискват по-дълбоко кабинетно и теренно прочуване. 

Глинен ритуален Крондир (фиг. 2), от края на ХΙХ в., се намира в 

музея на Благоевград. Върху, тялото му са изобразени в позитив слънчеви 

мотиви-розети, които са обиколени от връв, която се съединява в устието-

чучур. Слънчевата образност е очаквано наследство на културата и дава 

възможност за образна спекула-пренос на реалии свързващи обредността с 

тези песни във Ведата, в които основен мотив е слънчевата женитба или 

отвличане на лична мома от Слънцето. По продължение на чучура в позитив 

е показан образ, който отново ни отвежда в епическата възможност за 

представата за змея у Веда Словена. Змеят е представен срещу фалически 

представена шишарка.  
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Фигура 1. Глинен Крондир от Сатовча, в музея на Благоевград  

(снимки авторът) 
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По принцип, този тип съдове се очаква  да се появи по време на 

християнско празничната, сватбена обредност. Самото име „Крондир― 

етимологически никой не е дръзнал да обясни, а е интерсно каква представа 

може да предложи.  

Друг тип съд-каничка, от същата област, вероятно със същата 

функция показва възможност за взаимодействе на традиционната култура в 

градска среда, в епохата на българското Възраждане(фиг. 3). 

 

 

Фигура 2. Каничка в „Регинолния исторически музей Благоевград“ 
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Върху гледжосана глинена чиния, с жълт фон от същата област, е 

представена битка между два змея. Върху тялото на единият от тях са 

врязани вълнообразни линии, които постигат ефект на вълна, т.е. възможна 

интерпретация на този образ е река. Той е с три глави и вероятно с няколко 

опашки. Срещу този „воден― змей е изобразен друг змей, с крака и вероятни 

криле или дърво на живота(?). Върху вторият змей не са врязани 

вълнообразни линии, цвета му съвпада с този на фона, което внушава 

представа за различна плътност – той е ефирен. Тази битка предполага 

представа за граничност между два свята, които са събрани в едно. 

Цикличността аз виждам в кръглата, слънчева форма на чинията, 

допълнително внушена в периферията, във форма на лъчи. На периферията 

на чинията са изобразени още два змея в битка, които с телата си 

отграничават светове-пространства. За чинията няма никакви допълнителни 

данни, не се знае за какво се ползва, не се знае дали не е с обредна функция, 

за нея няма разказ, до момента не предполага явление.  

 

Фигура 3 
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Възможен прочит на чинията с Песен 5 от Веда Словена, която дава 

възможност за паралелно стиуиране на реалии, което не е исторично: 

 

5. ПАК ЗА ПРЕСЕЛЕНИЕТО, НО ИНАКВО 

Де са е, Боже, чулу и виделу, 

сура ламие сус гулема крале да се бие, 

да се бие дженк да си прави; 

ламие си е сама-самичка, 

5. я гулема крале си води ’иледа души все на 

отбур, 

па не може на ламие да надвие; 

не му дава белу море да помине, 

да си иде на гулему поле, 

шо си билу пусту запустену; 

10. си си гу съдила сама сура ламие, 

та не дава ником’ да си иде, 

ниту крале, ниту пиле; 

лу си иска да си гледа ду широку поле, 

сама тия низ негу да се шири; 

15. да си пасе зелена трева, 

да си пие студена вода, дума да си дума с’ 

Юди Самуили: 

„Ут Бог нашла Юда Самуила, 

шо залиби ду гулема крале;  

20. си гу либи таман две години, 

та му каза де си има широку поле,  

таму да засели сите шо се млади;  

да си хми направи нова града, 

та да орат и да копат сова поле широку.― 

25. Юда си услуше гулема крале, 

та закара иледа души все юнаци, 

да ги кара на сова поле широку, 

таму да си гради ду гулема града; 

я аку си надвиет на сура ламие, 

30. тога ша закара сите млади ут негува земе, 

тие да заселет ду широку поле; 

я шо си се стари устарели, 

тие да устанат на техната земе, 

таму рехат да рехатуват. 

35. Та ми вървеха шо вървеха, 

си стигнаха на белуту море; 

та се чудет как да поминат белуту море? 

Как се чудет, как си стоет, 

 де излезе сае сура ламие, 

40. та си пита крале и гу праши: 

„Е бре, кралю, де си фодиш? 

Дали дребна лова ша ловиш, 

 или ша си идеш на сова поле широку?― 

„Не си дребна лова лове, 

45. лу ша иде на сова поле широку, 

таму столнина ша си туре, 

сите мои млади сова поле да заселет; 

немой да е пусту запустену.― 

Как ми чула сура ламие, 

50. ни постое, ни почека,  

лу излезе ут сова море длибоку; 

аф роките нема нищу да си доржи, 

лу си гледа на яснуту сонце,  

55. гледа си гу мольба му се моли: 

„Сончице, милу сончице! 
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Пусни си ми, сончице, ду тоета ясна срела, 

шо си пуща силни огань, 

с’ тое срела на душмане да си надвие; 

немой мое поле да си земат; 

60. аку си ми, сончице, мольба услушеш, 

да ми пуснеш тое ясна срела, 

шо си ми е най-малката сестра, 

ша га дадем тое първе либе да си боде.― 

Още рече ламие не отрече, 

65. ут небе си падна ясна срела; 

още срела не паднала, 

ламие се смех насмее, 

та си рукна и подрукна: 

„Е бре, кралю, мой душманине! 

70. Ела сега борба да се бориме; 

лу кой борба си надбори, 

той да земе сова поле широку.― 

Ми излезе на сухата земе, 

та си фърли ясна срела пу млади юнаци; 

75. Срела още на земе не паднала, 

сите млади юнаци с’ огань си погуре! 

Устана си сама крале на земета, 

та се чудум чуди шо да прави, 

шо да прави, шо да стори. 

80. Шо си бе сура ламие, дума му продума:  

„Шо се чудиш, кралю, та си стоиш? 

Бегай скору и тина да не погинеш! 

Си та желам чи си гулема крале на земета, 

та пу тебе срела не си фърлих, 

85. и тебе со огань да си погуре.― 

Как ми чул крале, мощне се уплашил, 

та си яхна бързата коне; 

копна си гу скору да си фоди, 

да си иде на дома си, 

90. да си пита негувуту либе Юда Самуила, 

как ша може ламие да надбори? 

Да й земе сова поле широку, 

шо е пусту запустену. 

Та утиде на дома си в’ темну потемнену. 

95. Порти били заторени,  

та си чука порти и си хлопа, 

нема никой да си му утори! 

Разеди се, разлюти се,  

та си копна коне сус ногата, 

100. да прихрипне тие високи дуваре; 

и конь си бе мощне силан и юнак, 

лу гу копна сус ногата, 

та прихрипна високи дуваре: 

шета си се низ дорове, 

105. нема никой да ги чуе! 

На чардаци сус коне се качи, 

па нема никой да гу чуе! 

Сите си ми спиет на потстели. 

Дур си флезе аф кральската худае, 

110. там’ си найде негувуту първе либе Юда 

Самуила, 

де си спие тешка сона, 

та га бутна с’ десна нога. 

С уста си й дума продума: 

„Стани, стани, мое първе либе! 

115. Да ти каза шо си урадисах на тоета земе. 

Ут Бог нашла тава сура ламие, 

шо си лежи аф сова море длибоку. 

Как на виде чи си идеме на широку поле, 

ут морету си излезе на сухата земе; 

120. аф роките нищу не доржеше, 

мольба си се на сонцету молеше, 

да й пусне ут небету негувата ясна срела, 
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шо си пуща силни огань; 

сус срела тия на нас борба да надбори, 

125. та ша му даде нейната малка сестра 

да си боде негуву първе либе.― 

Още рече ламие не отрече, 

 ут небету й падна ясна срела; 

още срела не паднала ут небету, 

130. ламие се рукна и подрукна: 

„Ела сега, кралю, борба да се бориме; 

лу кой борба си надбори, 

той ша земе сова поле широку.― 

Та излезе на сухата земе 

135. и си фърли ясна срела пу млади юнаци; 

срела още не паднала на земета, 

сите млади с огань си погуре! 

Устанах си сам-самичек на земета, 

та се чудум чудех шо да праве, 

140. шо да праве шо да сторе? 

Дур тога ми ламие дума продума, 

та ми вели утговори: 

„Шо се чудиш, кралю, шо си стоиш? 

Бегай скору и ти да не погинеш! 

145. Си та пожелих оти си гулема крале на земета, 

та пу тебе срела не си фърлих, 

и тебе с оган да си погуре.― 

Как си чух, Юду, млогу се уплаших, 

та си яхнах бързата коне, 

150. да си бегам аф сарае да си дойда, 

да си питам тебе шо да праве, 

шо да праве шо да сторе? 

Тина сега да ми кажеш, 

как да си борба надборе сура ламие, 

155. да й зема сова поле широку, 

и поле мое да си боде; 

таму да си седет сите шо се млади.― 

Юда Самуила му вели утговори: 

„Е бре, кралю, мое първе либе! 

160. Ламие кулай се надборюва; 

иска да си имаш срела огнена,  

та сус огань да га погуриш; 

тина срела не си имаш. 

Да си земеш тина църна пуйка шо си фърка, 

165. я шо ша си закараш млади юнаци, 

сите тие да си земат голаб пиле, 

та кога идете вече ду белуту море, 

да усторишь Боже име, 

да си трае три дни и три нощи; 

170. тина курбан да заколеш на Огнена Бога църна 

пуйка, 

църна пуйка шо си фърка;  

да ти прати ясни огань ут небету, 

ясни огань да погури сура ламие. 

Я шо си се млади юнаци, 

175. секи да си коле курбан голаб пиле на Вишну 

Бога, 

той да ви помогне, 

белу море с’ ноги да припливате, 

да си идете на сова поле широку, 

шо си е пусту запустену; 

180. таму да наградите нова града. 

Гулема крале си услуше ду негувуту първе 

либе, 

та си собра още иледа юнаци все на отбур; 

на секи си даде аф роките голаб пиле; 

я той си има аф роките църна пуйка, 

185. църна пуйка шо си фърка; 

та си навървиха да си идат на поле широку. 

Лу ми утидоха на бел Дунав, 
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заправили се Боже име, 

та е тралу три дни и три нощи; 

190. крале си закла курбан на Огнена Бога църна 

пуйка, 

да си прати ясни огань ут небету, 

ясни огань да погури сура ламие; 

лу си курбан закла църна пуйка, 

ут небе си падна ясни огань, 

195. та погуре сура ламие. 

Утмал душе приговори: 

„Ут Бог нашла, кралю, Юда Самуила, 

шо залиби тебе тамам две години, 

та ти каза курбан да заколеш.― 

200. Сова рече ламие не отрече, 

и се фърли аф дънуту на морету. 

Устанал е сама крале сус юнаци, 

та се чудум чуди как да замине сова море, 

та да иде на широку поле. 

205. Де му наум дойде, 

та си каза на иледа юнаци, 

секи да заколе голаб пиле,  

курбан да си иде на Вишну Бога. 

Та си колет сите юнаци курбан на Вишну 

Бога голаб пиле; 

210. сички си се ду иледа, 

си заклаха и иледа голабе; 

сите си утидоха курбан на Вишню Бога; 

Вишню Бога да си хми помогне, 

белу море с’ ноги да припливат; 

215. да си идат на сова поле широку, 

шо си е пусту запустену. 

Лу заклаха пиле голаб, 

белу море на две се расцепи, 

та си стана као суха земе! 

220. Сички с’ ноги пу морету поминаха, 

утидоха на сова поле широку. 

Поле си бе млогу берекетлие, 

ела гу заптисала сура ламие, 

не даваше ником’ таму да си иде, 

225. ниту крале, ниту пиле; 

та награди гулема крале нова града, 

шо га нема нийде пу земета; 

сите млади аф града засели, 

та си орат и си копат пусту поле запустену; 

230. та ми стана поле берекетлие, 

шо гу нема нийде пу земета; 

си ми летет и пилци фъркати, 

та си пеет низ полету и си фъркат. 

Ут Бог нашла малка сура ламие, 

235. шо си бе сестра на гулемата: 

 как си дигна глава ут морету 

и погледа пу сова поле широку, 

та си гледа как си люде фодет низ полету 

и си малки пилци фъркат; 

240. каскандиса мощне на гулема крале; 

иска крале да погуби, 

чи си той погуби нейната сестра, 

шо га немаше нийде пу земета. 

Та излезе ут белуту море, 

245. и си фоди низ широку поле, 

кого найде гу поева;  

хем за крале си пита дека седи, дека си е? 

Наблизила вече дур ду града, 

250. града вече ша запусти. 

Чуди ми се крале шо да прави, 

шо да прави шо да стори? 

Пак си фати църна пуйка, 

си га закла курбан на Огнена Бога, 
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255. да си прати огань ут небету, 

да погури пуста сура ламие; 

лу ми закла сова курбан, 

падна силна огань ут небету,  

та изгуре тая сура ламие. 

260. Дур тога се вече поле куртолиса, 

нема вече да се запусти; 

се засели ут край дур ду край. 

Уттука си люде излезуха, та заселиха сита 

земе!  

Уттога е устанала и тава песна да се пее,  

265.  ут Бога зраве, ут мене песна. 

 

(Христов, и др., 1997 стр. 35-41) 

 

Пластичния изказ дава възможност за ситуиране на реалии от „Веда Словена― и 

от шевиците (фиг. 5) на българо-мохамеданското население в Западните Родопи. В тях 

могат да се открият слънчево-огнените кодове, съхранени у песните на „Веда Словена―, 

където се появява Огне-бога. От шевиците проличава и възможността за откриване на 

свързващият език, защото в тях са съхранени християнски образи (фиг. 5.1, които може 

да са просто слънчеви), съхранени в поведението на устността. Шевиците, според мен 

изразяват модел за, все още, непознат (за нас) свят. 

 

 

Фигура 4. Шевици на българо-мохамеданите от Сатовча. В РИМ-Благоевград.  
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ИСТОРИКЪТ КАТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, ГРАЖДАНИН  И ЧОВЕК 

 Конференция с чуждестранно участие, посветена на 130- годишнината от рождението  и 70-

годишнината от смъртта на професор Петър Мутафчиев  (1883-1943),  

НБУ, 17-18 май 2013 г., Аудитория 310 „Проф. Петър Мутафчиев“ 

 

 

Тази конференция почти съвпадна с друго 

научно събитие организирано от 

Департаменти “История” и Института за 

исторически изследвания на БАН, посветено 

на 130-годишнината от рождението и 70-

годишнината от смъртта на професор Петър 

Стоянов Мутафчиев (1883-1943), един от 

най-значимите български историци от 

първата половина на ХХ век. Неговите 

основни изследователски интереси са в 

областта на медиевистиката, но той 

предлага и философски, и културологичен 

поглед към миналото на България, 

Балканите и Европа. Мутафчиев се изявява не само 

като академичен изследовател и университетски 

преподавател, но и като обществен и духовен водач с 

голям авторитет и влияние през драматичния период 

между двете световни войни. Откъм чисто човешка 

страна Петър Мутафчиев е релефно представен в 

мемоарите на своята дъщеря академик Вера 

Мутафчиева, както и на негови колеги.  

Двете годишнини на Петър Мутафчиев (които 

съвпадат и с друга – публикуването на неговите първи 

зрели творби), са подходящ повод за хората от академичната колегия, а и извън нея, не само да 

отдадат почит към неговото дело, да го преосмислят като духовно наследство, но и за да 

разсъждават за ролята на историка като професионалист и като обществена фигура, за неговата роля 

и функции в неговата собствена епоха и присъствие в живота на следващите поколения.  

 

Конференцията под заглавие «Историкът като 

изследовател, гражданин и човек», се състоя на 17-18 май 2013 

г., на вероятно най-подходящото място – в аудитория 310 на 

НБУ, една от най-представителните в университета, при това 

наименована на юбиляра и съдържаща постоянна тематична 

експозиция за него.  

468



На конференцията доклади изнесоха най-изявени 

изследователи на наследството на Петър Мутафчиев, на 

неговата епоха и на сродни теми: проф. Михаил Неделчев 

(Провиденческа страст и висок синтез в историографската 

есеистика на проф. Петър Мутафчиев), проф. Илия Тодев, 

Институт за исторически изследвания, БАН (Лекциите на 

проф. Петър Мутафчиев по история на Византия), гл. ас. д-р 

Боян Думанов (Петър Мутафчиев и археологическото проучване на Подбалканската област), проф. 

Валери Стоянов, Институт за исторически изследвания, БАН (Непреходната актуалност на Петър 

Мутафчиев), доц. д-р Лъчезар Стоянов (Защо Петър Мутафчиев бе обявен за фашист?), доц. д-р 

Жоржета Назърска, Университет по библиотекознание и информационни технологии (“Женският 

интелектуален кръг“ на проф. Петър Мутафчиев), проф. Нонка Богомилова, Институт за изследване 

на обществата, БАН (Философски “оптики” към 

българската история (щрихи към идеите на Петър 

Мутафчиев , А. Тойнби, Д. Оболенски), доц. д-р Тома 

Томов (Св. София. Изследване и популяризиране), доц. д-

р Соня Хинкова (Историкът между обективната реалност 

и политизираната интерпретация), доц. д-р Евгения 

Русинова, Университет по библиотекознание и 

информационни технологии (Актуалните книжовни 

въпроси на страниците на списание “Просвета” (1935-1939), проф. д.и.н. Вера Бонева, Университет 

по библиотекознание и информационни технологии (Историкът Никола Станев), д-р Николай 

Поппетров, Институт за исторически изследвания, БАН (Историзиране и модернизиране: за 

същността на някои процеси в българското общество между двете световни войни), д-р Александра 

Трифонова, Централен документално-архивен фонд на НБУ (Славко Хури - неуморен неуморен 

изследовател на българо-словашките връзки), доц. д-р Цветана Чолова (Петър Мутафчиев за 

„своето“ и „чуждото“ в българското Средновековие), доц. д-р Момчил Дойчев (Петър Мутафчиев и 

определянето на геополитическия код на България), доц. д-р Светла Янева (Проф. Петър Мутафчиев 

като историк на ХV-ХІХ век), доц. д-р Николай Проданов, Великотърновски университет «Св.св. 

Кирил и Методий” (Проф. Петър Мутафчиев и опитът за изработване на национален план за 

действие по българо-мохамеданския проблем през 1937 г.), проф. д-р Румен Генов (Историкът като 

изследовател и обществен активист: Английският историк Едуард Огастъс Фрийман), д-р Еленора 

Наксиду, Тракийски университет “Демокрит”, Комотини (Интелектуалците, политическите елити и 

историческите изследвания: Случаят с Българската академия на науките (1879-1944).  

Възможност за изява на конференцията имаха и изследователи, правещи своите първи стъпки на на-

учното поприще: Костадин Василев Пампов, докторант, ЕГ “Бертолт Брехт“, Пазарджик 

(Философия на средновековната българска история. Гледната точка на проф. Петър Мутафчиев), 

Кемал Рашид, докторант, НБУ (Проблемът Копсис в трудовете на проф. Петър Мутафчиев и 
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неговото развитие до наши дни), Константина Митева, докторант, НБУ (Захари Стоянов за 

българските въстания: една изживяна история), Тихомир Асенов, докторант, НБУ (Проф. Петър 

Мутафчиев и българската историческа наука).  

Тази конференция не е първата, няма да бъде вероятно и последната, посветена на неоценимото 

духовно богатство оставено ни от големия историк. Предстои публикуване на докладите изнесени 

на тази забележителна конференция, задълбочила и обогатила изследванията за Петър Мутафчиев 

като учен, обществен активист и човек.  

                                                                                                                                                                      Румен Генов 
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От 19 до 22 септември 2013 г. в гр. Созопол, в творческата база на НБУ, департамент “История”,  

с финансовата подкрепа на Фонд за стратегическо развитие на НБУ и с любезното съдействие 

на Фондация “С.Е.Г.А., проведе своята поредна национална конференция под надслов 

“Историята като наука, образование и професия”, с годишна тема „Власт и пари в историята“.  В 

нея взеха участие преподаватели от НБУ, от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Институт за 

исторически изследвания, БАН, Институт по балканистика при БАН, ДА „Архиви“,  докторанти и 

студенти от магистърска програма по история при НБУ.  
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Конференцията бе открита от доц. д-р Лъчезар Стоянов, ръководител на департамент 

“История” с представяне целите на научния форум  - за размяна на мнения и оценки на 

постиженията и проблемите, пред които е изправено българското историческо образование и 

наука в цялостния комплекс на хуманитарното и социалното знание в рамките на НБУ по една 

много актуална и остро дебатирана в настоящия момент тема от българското общество.  

Новите алтернативни гледни точки ще стимулират продължаването на  интедисциплинарния 

дебат върху този фундаментален и силно актуален проблем, каквато е връзката между парите  

и властта. 

Третият ден от конференцията бе посветен на кръгла маса:  Проекти за учебни програми по 

История и цивилизация. Дискутанти бяха доц. д-р Веселин Методиев, доц. д-р Лъчезар 

Стоянов, проф. Милко Палангурски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изнесените доклади представиха изследвания по  темите за „"Приказните богатства на Изтока - 

пътят към рая Едем и пътят на коприната", „Инфлацията 13-14 век“,  “Монетите – инсигнии в 

съкровището на кан Кубрат”,  „Акчета и султани“,  „Власт, пари и писмена: по примери от 

френско-османските общувания“, „Провинциалните елити в Османската империя – пари и 

власт“ „Джон Лоу и книжните пари: теория и практика“, „Власт и сила в световната политика“, 

„Кой управлява държавата – политици или администратори?“,  „Просперитетното богословие 

на Джоел Остин“,  „Държавни заеми и власт“,  „Мюсюлманските вероизповедни общини и 

вакъфите в България – власт и пари“,  „Държавно-творческо дело на Стефан Веркович“,  „Власт 

и бюджет в модерна България 1879-1880 г.“,  „Власт и пари в граничните зони“,  “Семейство 

Бурови: власт и пари“, “Сближението на Англиканската църква с Източното православие и 

БПЦ”, „ Комунизмът като индустриализация и урбанизация без модернизация“,  „Плутокрация 

и олигархия – упражняването на властта като контрол върху обхвата на възможностите за 

купуване на власт“, „Тройните  коалиции“ и плячкосването на посткомунистическата държава“,  

„Постноменклатура и/или олигархия“, - "Власт – пари – култура“, „Изборни технологии – 

корпоративният и етническият вот. Ролята на парите“,  

М.Стоянова 
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КРЪГЛА МАСА 

„1913 ГОДИНА: ПАМЕТТА И ИНТЕРПРЕТАЦИИТЕ“ 

16 декември 2013 г.,   

310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“, 1 корпус, НБУ 

Кръглата маса е посветена на паметта и 

интерпретациите на събитията от 1913 година от 

позицията на стогодишна дистанция 

 

 

 

През 1913 година пада Одринската крепост, България за момент достига до 

осъществяването на своята национално-териториална програма; избухва 

Междусъюзническата война, следва военна и външнополитическа катастрофа. През 

същата година стават известни чуждите зверства над българското население в Тракия и 
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Македония, и тази тема присъства силно в националния дневен ред. Провежда се 

международната анкета на Карнегиевата фондация за мир. 

 Още през 1913 година се очертават различни рефлексии и оценки на станалото. 

Появяват се емблематичните едноименни произведения “Те победиха” на Иван Лазаров 

и Йордан Йовков. Оформя се представата за национална катастрофа. От същата година 

води началото си мотивът, известен по-късно като “престъпното безумие”. Това е 

времето, когато се утвърждава изследователската и публицистична тема за “зверствата”. 

 В историческата памет, а и в изследователската литература, 1913 година е 

свързана с възторзи и крушение. В политически план тя носи силно отрицателен пасив 

за монарха, а в определена степен и за династията. Тя разделя и партиите със съответна 

идейна и политическа насоченост. Оценката за 1913 година е силно натоварена идейно 

и емоционално. От събитията през 1913 година черпят аргументи противниците и 

поддръжниците на политиката на европейските Велики сили. 

  

                                                *  *  *  

 

Своите научни виждания по темите, свързани с 1913 година,  споделиха 

участниците в този научен форум:  

 
доц. д-р Лъчезар Стоянов(НБУ) – „Пропуснатите шансове (Българската дипломация и 

балканските войни)“ ; 

доц. д-р Стефан Дечев, ЮЗУ „Неофит Рилски“- „Честването на 100-годишнината от 

Балканските войни в България 2012-13 г. -  между митовете, разказаното и 

премълчаното“;  

проф. д.н. Нина Димитрова, Институт за изследване на обществата и знанието,  БАН 

– „Злочестото положение – междусъюзническата война и задачите на  интелигенцията“;  

доц. д-р Снежана Димитрова,  ЮЗУ „Неофит Рилски“ - „Афект, памет и 

свидетелство(няколко примера на войнишки фронтови дневници“;   

д-р Александра Трифонова,  Център за документи и архивни фондове (ЦДАФ) на 

НБУ -  „Междусъюзническата война през погледа на един съвременник - из дневника 

на философа Иван Саръилиев“;    

проф. д-р   Румен Генов, НБУ – „Американската тема в творчеството на Иван Вазов 1913-1918“  

проф.  Пламен Цветков, д.н., НБУ – „За реалните и фиктивните национални катастрофи“ 

доц. д-р Веселин Методиев – участие в дискусиите 

 

доц. д-р  Иван Петров , ЮЗУ „Неофит Рилски“ – „Англия и окупацията на Източна Тракия през 

1913 г. „  

доц. д-р Соня Хинкова, НБУ, -  "Лондонският мирен договор или каузата Македония" ,   

ас. д-р  Димитър Гюдуров, НБУ  -  „Цариградският мирен договор и новите реалности в 

българо-турските двустранни отношения“;  

доц. д-р  Николай Поппетров, Институт за исторически изследвания, БАН -  „1913 г.: Елемент на 

национална политическа митология „  
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Увод 

 

„И набелязахме само това, защото отговорността за учението на децата е по-

голяма, о, учители, отколкото писането на книги.” 

                                     Константин  Костенечки, ”Сказание за буквите” 

 

В съвременния свят, особено от края на 60-

те години в Европа и в Америка се води оживена 

дискусия за проблемите на образованието, средно 

и висше. В търсенето на адекватни модели на 

съвременно образование се преосмислят и 

традициите на миналото, като се забелязва и 

засилване на интереса към пред-ренесансовите 

епохи – Средновековието и Античността. 

Публикуват се и значими изследвания, както и 

множество по-специални проучвания върху 

елинистическия образователен модел, който е 

единен за Средиземноморската антична 

цивилизация и чрез християнството се пренася в 

средновековна Европа.  

Във всички епохи има връщане назад и преосмисляне на наследените 

материални, културни и духовни ценности. Изследователите поставят множество 

въпроси, но в центъра е дискусията за приемственост или прекъсване на този пренос 

между Средновековието и модерните времена. След Ренесанса и Просвещението, 

средновековното общество и образование днес ни се струват много по-отдалечени 

отколкото античното общество и неговите стойности, които се възраждат периодично и 

формират основите на новото време. “Живеем в общество, което често бива определяно 

като “постхристиянско” в смисъл, че без да отрича историческата роля на 

християнството за оформяне на собствения му облик, това общество вече не признава 

християнството за основа на своето бъдеще”.
1
 Дали миналото, особено 

средновековното в днешната технологична епоха може да даде идеи за съвременния 

живот?  Дехуманитаризирането на технологичното общество и образование, 

                                                        
1
 Майендорф,  Й.  Богословското образование в патристичната епоха и във Византия – поуки за днешния 

ден. Лекция. (http://venelin.wordpress.com/2011/09/04/  
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прекалената специализация в отделни научни области ни връща и към отричаните 

Средни векове, където „малкият свят” – Човекът е „образът и подобието” на Бога и е в 

центъра на вселената. Обръщането назад към моделите на миналото отново постави на 

дневен ред въпросите за образователната философия, идеали, ценности и методи през 

Античността и Средновековието.  

      За образованието през Античността и Средновековието е писано в различни по 

тематика изследвания, но обобщаващите трудове, посветени на този въпрос са 

недостатъчно. Класическо изследване за елинския и елинистическо-римски период 

остава книгата на Анри-Ирене Мару за античното образование в Гърция и Рим.
2
 Трудът 

на френския учен е преиздаван многократно и преведен на много езици. Незатихващ е 

интереса към изследванията на немския учен Вернер Йегер, посветени на гръцката и 

християнска paideia като основна философска и житейска концепция на Античния и 

Средновековен свят и цел на формирането на човека чрез образование и 

усъвършенстване.
3
 За Западноевропейското Средновековие има повече изследвания по 

този въпрос, но там след периода на „тъмните векове” се раждат университетите и 

определят облика на науката и образованието.
4
 В Югоизточна Европа до Османското 

завоевание образованието продължава античните традиции, но претворени от 

християнството. 

Не би могло да се каже, че липсва интерес към  този основен въпрос или 

изследователската проблематика се счита за изчерпана, защото всеки учен, който се 

занимава с проблемите на обществото и културата опира до него. Общо взето се 

наблюдава преповтаряне на една и съща схема, основана на трудовете на Платон и 

Исократ, продължена с развитието на гръцкия модел в Рим и въведена в 

Средновековието, като се отбелязва християнизирането на този процес. Изследванията 

за образованието във Византия са предимно специализирани по научни области – 

богословие, философия, риторика, граматика и пр., както и за отделни периоди, учени, 

                                                        
2
 Marrou H. -I. Histoire de l' éducation dans l'antiquité. 2 vol. : I. Le monde grec – II. Le monde romain, Paris, 

1948. 
3
 Jaeger, W. Paideia: The Ideals of Greek Culture. Vol. 1: Archaic Greece and the Mind of Athens. New York 

and Oxford. Oxford University Press, 1986, Vol. 2: In Search of the Divine Centre. 1989, Vol. 3: The Conflict of 

Ideals in the Age of Plato. New York and Oxford: Oxford University Press,1986;  Jaeger, W. Early Christianity 

and Greek Paideia. Cambridge-Mass, 1965. 
4
 Riché, P. Éducation et culture dans l’occident barbare VI-VIII siècles. Paris, 1962; Bernard, A. La 

rémunération des professions libérales en droit romain classique. Paris, 1936. 
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писатели и духовници, но са публикувани и много ценни и задълбочени изследвания, 

които имат съществен принос в тази проблематика.
5
  

Основният проблем, с който се сблъскват изследователите е оскъдността на 

сведенията. В изворите почти липсват данни за образованието - неговите етапи, 

организация, система, методи на преподаване, съдържание на учебния материал и пр., 

не защото то не е важна част от обществения и културен процес и живота на всеки 

човек през Античността и Средновековието, но поради неговата бавна промяна през 

вековете. По-важно за византийците е съхраняването на класическите ценности, 

отколкото тяхното изменение и доразвиване. Архаизацията, издигането в култ на 

авторитетите и достиженията на елинистическо-римската класическа епоха е присъща 

на всички сфери на интелектуалния живот във Византия и е особено важна за 

образованието. Запазването на светския характер на обучението, влиянието на 

християнските норми, които преобладават особено в областта на морала и 

възпитанието, дава една различна картина за средновековното общество, от тази, с 

която сме научени да го виждаме днес. 

Постепенното съсредоточаване на обучението през Късното средновековие и 

през Османския период в манастирски и прицърковни училища не променя изцяло 

обучителните методи, но им повлиява.  Във Византия дори в манастирите светския 

модел на обучение преобладава и в началото на обучението не се е различава много от 

модела на светското образование. Съществуват манастирски школи, в които се 

обучават и външни ученици, не само бъдещи монаси. Духовната кариера е била за 

избрани, а от обучение се нуждае един много широк кръг от обществото. Затова и 

богословското образование е последният етап, най-висшата степен на обучение. Във 

Византия то се приема като личен избор и път към доближаване до Бога чрез морално 

усъвършенстване и извисяване на човешката същност към божественото начало. 

Разбира се християнството дава цялостен отпечатък върху Средновековието, и 

прониква във всички сфери на интелектуалния живот и дейности. Дори и да не са 

духовни лица всички са вярващи християни и единици са тези, които следват античните 

философски учения в чистия им вид. В този смисъл синтезът направен от отците на 

                                                        
5
   éhi  ,  . L'enseignement supérieur    onstantinople dans la dernière moitié du  Ie siècle. Paris, 1899;  

Fush, F. Die hoheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter. - Byzantinishes Archiv, 8, Leipzig, 1926; 

Speck, P.  Kaiserliche Universität von Konstantinopel. – Byzantinishes Archiv, 14, München, 1947; Browning, 

R. The Patriarchal School at Constantinople in the Twelfth Century. B 32, 1962, 167–202; 33 1963, 11–40; 

Browning, R. Byzantine scholarship. – Past and present, 28, 1964, 1-20; Lemerle, P. Le premier humanisme 

byzantin. Notes et remarques sur enseignements et culture   Byzance des origines au  -e siècle. Paris, 1971; 

Каждан А. П. Книга и писатель в Византии. М. , 1973 и др. Хунгер, Х. Империя на новото средище. 

Християнският дух на византийската култура. С., 2000, с. 388-474.  
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църквата през IV-VII в. става модел за духовна и интелектуална дейност и образование, 

но извън него продължава и пряката приемственост с античното наследство. 

В разделената на две религиозни и културни сфери между Константинопол и 

Рим средновековна Европа има различия в процесите на приемственост и прекъсване с 

класическото наследство, формирането и развитието на средновековната култура. 

Византия доминира върху Европейския Югоизток и Изток и пренася в покръстените от 

Константинополската църква страни своя религиозен, политически, културен и  

образователен модел. Средновековна България създава третата културна и религиозна 

общност в европейското средновековие на основата на старобългарския език, 

преработвайки и пренасяйки византийския културен модел. 

За средновековното образование в България липсват отделни научни 

изследвания. Изключение прави книгата на Васил Гюзелев, останала единственото 

специално изследване по този въпрос за периода  III –  IV в.
6
 Авторът е събрал и 

систематизирал разнообразния, разхвърлян в различни по вид източници 

доказателствен материал.   В неговото проучване за училищата, скрипториите и 

библиотеките, се предлага и нова методика, подходяща за спецификата на въпроса в 

средновековна България. В общите истории на българското средновековие, в частите за 

средновековната култура, литература, език, архитектура и изкуство, образованието е 

бегло засягана тема.
7
 В това направление може би единствено историците на 

медицината проявяват по-голям интерес.
8
 

Археолозите на средновековния културен пласт в последните години показват 

силен интерес към находките, свързани с образоваността на населението и направиха 

редици приноси към по-задълбоченото проучване на този въпрос. Забележителните 

открития и изследвания на българските археолози върху останки и артефакти от 

средновековни скриптории и широко разпространените надписи и графити, 

допринесоха изключително много за по-пълната ни представа не само за грамотността, 

но и за образователните учреждения към манастирите и църквите. Най-големи заслуги 

за това има Казимир Попконстантинов, както и Павел Георгиев, Иван Йорданов, 

                                                        
6
 Гюзелев, В. Училища, скриптории, библиотеки и знания в България ( III— IV вв.). С., 1985. 

7
 Константин Костенечки. Съчинения. Сказание за буквите. Житие на Стефан Лазаревич. Изд. е 

подогтв. от А-М. Тотоманова. С., 1993,. 6-134. (По-нататък: Тотоманова, А.-М. Константин Костенечки. 

Сказание за буквите.). 
8
 Апостолов, М. Ботев, Ръкописи с медицинско съдържание, 63-64. СБЛ, Т.5, 271-273. 
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Димитър Овчаров, Маргарита Ваклинова, Николай Овчаров, Рашо Рашев, Лиляна 

Дончева-Петкова, Aра Маргос, Ст. Витлянов и мн. др.
9
  

В общите курсове по история на българската педагогика има кратки части за 

Средновековието или направо се започва от Възраждането.
10

 Българската и 

чуждестранна старобългаристика имат много важно място в изучаването на езика, 

книжовните школи в българското средновековие, критичните издания на 

средновековните книжовни паметници, средновековното ни изкуство и богословие  и 

др., но все още не е отделено достатъчно място на българското образование. За това, че 

интересът към тази проблематика нараства се вижда и в организирането на научни 

форуми, посветени на образованието, на които тази проблематика се поставя вече в нов 

контекст.
11

 

Причините за това състояние на историографията вероятно се крият в 

посочената вече липса на преки и достатъчно конкретни извори. Изследователите са 

принудени да търсят разпръснатите и несистематизирани сведения в различни по вид и 

жанр средновековни съчинение и артефакти. Това донякъде обяснява, но не може да 

бъде извинение за пренебрегването този извънредно важен въпрос. В сравнение с 

много други средновековни държави ние имаме съхранени и отделни съчинения за 

образованието, като трактата на Константин Костенечки „Сказание за буквите”, който е 

една от малкото самостоятелни книги, достигнали до нас, другите съчинения са 

                                                        
9
 Попконстантинов,  К., Равненският манастир “Св. Богородица”. - В: КМЕ, Т. 3, С., 2003, 423-428; 

Попконстантинов, К., Медынцева, А. Надписи из Круглой церкви в Преславе. С., 1984. 

Попконстантинов,  К.,  Р. Костова  и  В. Плетньов. Манастирите при Равна и Караачтеке в 

манастирската география на България през ІХ-Х в. — В: Българските земи през средновековието /VІІ-

ХVІІІ в./.  Международна конференция в чест на 70-годишнината на проф. Ал. Кузев. – В: Acta Musei 

Varnaensis III-2. Варна, 2005, 107-119; Рашев, Р., Димитров,  Я. Плиска. 100 години археологически 

разкопки. Шумен, 1999. Георгиев, П. Манастирът при Голямата базилика в Плиска – средище на 

просветна и книжовна дейност през I -  в. – В: Плиска - Преслав, Т. 1, 332-337; Георгиев, П.,  Витлянов, 

Ст. Архиепископията-манастир в Плиска. С., 2001; Йорданов, Ив. Печати и монети от Голямата 

базилика. - В: Георгиев, П., Витлянов, Ст. Архиепископията-манастир в Плиска. С., 2001; Дончева–

Петкова, Л. Знаци върху археологически паметници от средновековна България VII—  век, С., 1980;  

  š vli v, V. Beobachtungen ueber die protobulgarischen Runeninschriften bei Basarab.  - Известия на 

Народния музей - Варна,  III, 1977, с. 49—55; Попконстантинов, К. Рунически надписи от 

средновековна България. – Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на проф. В. Бешевлиев. 

Велико Търново, 1993, 141-162; Бешевлиев, В. Прабългарски епиграфски паметници. 3. Български рунни 

надписи. С., 1981. с. 19; Н. Овчаров. За идентификацията на сгради на скриптории, канцеларии и архиви 

в страни от православния 

културен кръг. - Минало, 2005, 3, 5-20. 
10

 Атанасов, Ж., Г.Стоянов и др. История на педагогиката и българското образование. С., 1995; 

Люлюшев, М., Й. Колев и др. История на педагогиката и българското образование. С., 1998; Колев, Й., В. 

Атанасова и Н. Витанова. История на педагогиката и българското образование. Шумен, 2005.   
11

 „Love of Learning and Devotion to God in Orthodox Monasteries“. Пета международна хилендарска 

конференция „Любовта към учението и отдаването на Бога в православните манастири“, 8–14.IX.2002, 

Рашка, Югославия. – Българистика, С., 2003, 6, 11-23. 
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запазени обикновено в сборници с разнообразно съдържание.
12

 Много важни сведения 

се съдържат в „Пространното житие на Климент Охридски” за неговата учителска 

дейност в Девол и Охрид.
13

 Познати са и много сборници и трактати, които са 

използвани като учебна литература, но до сега не е обърнато достатъчно внимание на 

тази тяхна функция.  

Целта на това изследване е да представи образованието в средновековна 

България като самостоятелен научен проблем, във  връзка с образованието в 

средновековна Европа и най-вече във Византия, с която сме в непрекъсната обмяна, 

пряко пренасяне, усвояване и преработване на идеи и модели. На тази основа се 

изграждат и българските книжовни школи със специфична организация, характерна за 

страните от Югоизточно и Източна Европа.  

Написване на история на българското средновековно образование все още не е 

възможна, поради оскъдността на преките данни и липсата на достатъчно 

предварителни изследвания по конкретни въпроси, на основата на които да се пристъпи 

към обобщение. Все пак началото трябва да се постави и това е задачата на тази книга – 

да предизвика интерес и желание за по-задълбочени изследвания на тази важна и 

незаслужено заобикаляна до сега тема.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
12

 Тотоманова, А.-М. Константин Костенечки. Сказание за буквите, с. 6-134 
13

 Житие на св. Климент Охридски. – В: Произведения на Теофилакт Охридски, архиепископ български, 

отнасящи се до българската история. – Гръцки извори за българската история (По-нататък: ГИБИ), Т. I , 

Ч. II, Подготвени от Илие Илиев. С., 1994 (По.нататък: Илиев, Ил. Житие на Климент Охридски.). 
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От 9 до 12 април 2013 г. гости на департамент „История“ бяха  проф. Щефан 

Пуричи, от Историко-географския факултет, Зам.-ректор по международното  

сътрудничество от Университета “Щефан Чел Маре”, Румъния, гр. Сучава  и гл. 

ас. д-р Хариета Сабол, от същия факултет. Посещението се реализира по сключен 

Договор на Еразъм програма  за 2011-2013 г. между двата университета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под ръководството на  проф. Р. Генов, еразъм-координатор на департамент „История“  и 

доц.  д-р Цветана Чолова,  се проведоха две лекции на гостите от Университета на 

Сучава, пред студенти от  БП „История“ и студенти от курс GENB022 История на 

България, на теми: "Университетът "Щефан Чел Маре" и неговото участие в  
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европейските образователни програми (по повод 50-годишнината на университета )"и 

„Сучава и Буковина като етно-историческо и културно поле". 

 

 

По време на своя престой, гостите се срещнаха с проф. Людмил Георгиев, Зам.-ректор по 

международната дейност на НБУ. Обсъдиха се възможности за реализиране на 

сътрудничество и се подписа предложение за допълнителен вариант на сключения  

Договор  за двустранно сътрудничество по програма „Еразъм“ за 2013/2014 г., с 

тренингова програма. 

 

М.Стоянова 
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