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Притча за  кваса

Васил Костов

Въведение

Ако разглеждаме притчата за кваса (Мат 13:33 и Лук 13:20,21) сама за

себе  си,  като  част  от  поучението  на  Исус  Христос  -  в  нея  няма  нищо

необичайно. Това е една ясна илюстрация за представата на Евангелистите за

бързината  и  всеобхватността  в  нарастването  на  разпространението  на

Благовестието сред хората. Не намираме и голямо разнообразие на думи: жена,

три мери брашно,  квас и  връзките  между тях,  изразяващи се  в  замесване  и

вкисване (втасване). Думата квас обаче е ключова за алегорията и неслучайно с

нея  е  общоприето  да  се  идентифицира  притчата.  Сякаш  процесът  на

приготвянето на хляба е универсален и вездесъщ от началото на човешкия род

до днес. От друга страна, употребата на думата квас в Библията има, по-скоро

отрицателна символична натовареност. Квасът е нещо, което по заповед на Бог,

в определени случаи трябва да се избягва. Исус Христос казва: “..пазете се от

кваса на фарисеите..” Мат.16:6, Марк. 8:15, Лук.12:1.

Двояко може да се тълкува и практическото въздействие на кваса върху

брашното: От една страна, брашното в чист вид може да се съхранява дълго, но

подложено  на  въздействието  на  квас,  без  последващо  изпичане,  неминуемо

довежда  до  неговото  разлагане  и  унищожаване.  От  друга  страна,  квас  се

употребява от незапомнени времена за производство на хляб, т.е. чрез процеса

на заквасване и изпичане, се получава качествено нов продукт с първостепенна

важност  за  изхранване  на  по-голямата  част  от  човечеството,  откакто  свят

светува. 

Това са стандартни първоначални мисли, които възникват у повечето читатели,

така че, едно изследване на притчата не е лишено от смисъл. Както беше казано
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по-горе, процесът заквасване има ключово значение в хранителните практики

на хората и в практическото му прилагане няма нищо негативно и осъдително.

Дуалистичното  звучене,  наблюдавано  в  различните  случаи  на  употреба  в

Библията, би трябвало  да се разглежда единствено в контекста на символните

категории и във връзка с конкретния текст.  За изясняване на проблема, освен

екзегетика  на  ключовите  думи  и  изрази,  притчата  ще  бъде  разгледана  и  с

прилагане  на  някои  от  методите  на  литературната  критика.  Целта  на  това

разглеждане не е да се търсят някакви новости в тълкуване на текста, а по-скоро

да илюстрира определени подходи при изследване значението на текста. 

Екзегетичен анализ1

Автор, време на написване и първи читатели.

Притчата за кваса присъства в две от четирите евангелия, Мат.13:33 и

Лук.13:20,21.  Безспорен  факт  е,  че  соченият  за  автор  Матей  е  писал

Евангелието  си  преди  Лука,  така  че,  основно  при  изследване  на  текста  ще

разгледаме текста на Матей, като подразбираме и текста в Лука. 

Според  Кук  [F.C.Cook,  1878,  с.  ХIХ],  авторът  е  Матей,  един  от

апостолите на Исус Христос, призоваването на който е описано в Мат.9:9 и е

наричан “бирника” според Мат.10:3.   Бил е наричан също Леви2 (Марк.2:14,

Лук.5:27). Матей най-вероятно е бил наричан Леви преди да стане апостол, в

което няма нищо необичайно във връзка с практиките по онова време. 

Дълго време се е считало, че Евангелието е било написано най-напред на

еврейски или на арамейски, а след това е било преведено на гръцки, но за това

няма никакви надеждни доказателства.

Основанието  за  авторството,  езика,  както  и  на  схващането,  че  това

евангелие е било написано първо, е традицията на Църковните отци. Майкъл

1 В тази част ще се придържам  към  методиката на Гордън Фии [Фий, 2003], като няма да я
следвам  изцяло, за да  не се обремени текста с излишни подробности.
2 Марк и Лука цитират и бащиното му име, Алфеев. Такова е според  Мк. 3:18 и бащиното име
на Яков, така че  вероятно двамата  са били братя.
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Грийн  [Грийн,  2007,  с.7,8]  казва:  “Косвените  свидетелства3 са  цялостни  и

недвусмислени. Единодушно ги подкрепят всички. В тях се твърдят три неща.

Първо, че Евангелието от Матей е създадено първо. Второ, че е написано на

“староеврейски”. Това означава, че е на староеврейски  или арамейски – при

всички положения ранните християни са били убедени, че оригиналът му не е

бил на гръцки. ...  Третото твърдение на Църквата от  II в. е, че Евангелието е

дело на Матей4, един от дванайсетте апостоли. 

Това  единомислие  в  началните  векове  на  църквата  е  направило

Евангелието  от  Матей  най-четената  НЗ  книга,  а  съдържанието  му  -

основополагащо.  Карсон [D.  A.  Carson,  1994,  с.904]  твърди,  че Матей е бил

наричан  “Евангелски  учител”,  тъй  като  начинът  на  представяне  го  прави

особено  подходящо  за  поучаване,  така  че,  към  първите  читатели  -  освен

евреите, приели Христос, трябва да добавим и новоповярвалите християни от

първите  векове.  Според  Майкъл  Грийн   [Грийн,  2007,  с.17]:  “Твърде

показателно е, че в повечето глави на Евангелието са описани три “прослойки”-

първо:  учениците;  второ:  множеството;  трето:  законоучителите  и  фарисеите.

Тези  общности  присъстват  навсякъде  в  Евангелието.  Защо?  Със  сигурност,

защото съществува връзка, т.е. съответствие, между аудиторията от Исусовото

време и читателите, за които пише Матей.”. 

Като  най-вероятна  дата  на  написване  на  Евангелието  повечето  учени

приемат 70 година, макар че съществуват мнения, които го датират и по-късно,

след разрушаването на Ерусалим. 

Изследване на текста

В съвременните  преводи  не  се  наблюдават  много  големи  различия  в

интерпретирането на текста, така че, тук ще се ограничим с разглеждане на два

3 Като косвени свидетелства се представят мнението на Ириней Лионски, (последната четвърт
на  II век.),  Ориген, (края на  II век ),  Евсевий Кесарийски ( началото на  IV век),  Блаженния
Йероним и др.  
4 Това мнение се цитира често в проповедите, за да се избегне излишно напрежение, когато
темата не е специално за авторството.
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различни превода на български  :  преводът на Библейска  лига  и Синодалния

превод. Ще направим и сравнение на преводите с гръцкия оригинал. 

Библейска лига Синодален превод Гръцки текст
Друга  притча  им  каза:

Небесното  царство

прилича  на  квас,

който една жена взе

и замеси в три мери

брашно,  докле

вкисна всичкото. 

Друга  притча  им  каза:

царството  небесно

прилича на квас, що го

взе  жена  и  тури  в  три

мери  брашно,  докле

възкисна всичкото.

αλλην παραβολην 

ελαλησεν αυτοις 

ομοια εστιν η 

βασιλεια των 

ουρανων ζυμη ην 

λαβουσα γυνη 

εκρυψεν ενεκρυψεν 

εις αλευρου σατα τρια

εως ου εζυμωθη ολον 

Преводът на Библейска лига [Библия, 2002], е направен в коментарно-

тълкувателен стил, за да може текстът да бъде достъпен и ясен за съвременния

читател. Така, обаче, се получава определено отклонение от оригиналния текст,

но пък за сметка на това се постига яснота по физико-биологичната същност на

приготвянето на хляба. 

Синодалният превод [Библия, 1993], приема, че жената взема кваса и го

слага в три мери брашно. Така преводът става по-пестелив, но въпреки всичко,

и тук няма точно съответствие на гръцкия оригинал, което определено води до

смислови нюанси на авторовото желание. 

Доколкото  глаголът  в  гръцкото  изречение  е  носител  на  действието,

трябва да се стремим към максимално точния му превод.

В оригиналния текст е употребен глаголът ενγκρύπτω. Според речника на

Войнов [Войнов, 1996, с. 216]  този глагол означава “скривам”. Употребата му

илюстрира,  че  небесното  царство  отначало  започва  скрито,  невидимо,
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незабележимо, дори тайнствено. В този случай директният превод би отразил

точно и пестеливо идеята, заложена от автора, така че, един такъв превод би

звучал така:

“Друга притча им каза: Небесното царство прилича на квас, който една 

жена скри в три мери брашно, докле вкисна всичкото. ”

Коментари на притчата

При коментаторите на Притчата за кваса намираме различни,  макар и

близки, идеи при тълкуването на текста. 

Карсон [D.  A.  Carson,  1994,  с. 922],  като  прави връзка  с  Притчата  за

синаповото зърно, счита,  че отначало Небесното царство е малко и бързо се

разраства. Хлябът от три мери брашно бил достатъчен да се нахранят 100 души.

Малко  количество  квас  е  необходимо,  за  да  се  приготви  толкова  голямо

количество хляб. Така работи и Бог: Божието царство отначало е незабележимо,

но никой не би могъл да го пренебрегне накрая, така че учениците трябва да

бъдат търпеливи. Хората не трябва да забравят, че малкото става голямо, когато

Бог работи.

Това, че квасът е скрит в три мери брашно, служи за основание на Матю

Хенри [Хенри, 1999, с. 92] да приеме, че “сърцето е като замесеното тесто -

меко  и  податливо;  и  отзивчиво  сърце  е  онова,   което  ще  извлече  полза  от

словото.” Той също обръща внимание на това, че три мери брашно е голямо

количество,  а квасът трябва да бъде скрит в сърцето:  “Трябва да го пазим в

сърцето си, както Мария е заключила в своето Христовите думи.” Определено

авторът на този коментар има предвид буквалния превод на гръцкия оригинал.

Кук [F.C.Cook,1878, с. 69],   говори за “...чудотворното разрастване на

божието царство”. В началото няма видими проявления, след това под влияние

на  скритата  “мистериозна”  работа  на  словото,  то  се  разраства  във  всички

посоки. Той обръща внимание, че квасът в писанията се използва като “символ

на  злото  (виж  Лук.12:1,  1Кор5:6,  Гал.5:9),  това  обаче  не  е  причина  да  се

употреби в добър смисъл, да покаже проникващата сила на Евангелието”. “Три
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мери брашно” означават света, “жената” е обяснена, като “естествен аксесоар”

на събитието, тъй като, правенето на хляб по това време е било свързвано с

жената.  Думата “три” е употребена или във връзка с трите известни по това

време части на света, или във връзка с трите семейства на синовете на Ной, или

трите същности на човека: дух, душа и тяло.

Майкъл Грийн  [Грийн,  2007,  с.154],  казва:  “В юдаизма  квасът не  се

ползва с добро име. Преди Пасха целият квас трябва да се махне от къщата.”

Така  той  стига  до  извода,  че   използването  на  кваса  в  тази  притча,  като

илюстрация  на  Царството,  е  звучала  изненадващо.  Приема  обаче,  че  такова

схващане е било разпространено само между ортодоксалните евреи, т.е. само за

тях  текстът  би  звучал  изненадващо.  А  слушателите  и  последователите  на

Христос  са  “най-обикновени,  неуки  рибари  и  селяни,  дърводелци  и  жени,

бирници и отхвърлени от обществото хора.” Тези твърдения са последвани от

апологетични  разсъждения,  без  някаква  сериозна  аргументация.  Все  пак

другите  текстове  в  НЗ  отразяват  негативната  нагласа  към  думата  “квас”  на

юдеите по това време. Така твърдението, че слушателите и последователите на

Исус Христос са били обикновени и отхвърлени от обществото хора, които ще

разберат “квасът” позитивно, е малко пресилено. 

Редакторска критика

В  условията  на  ранната  църква  се  формира  една  широко

разпространяваща се устна традиция за земното служение на Исус Христос до

Неговото Възкресение, базирана  на множеството свидетелства на апостолите-

очевидци на деянията и слушатели на проповедите Му. С нарастване броя на

привържениците  на  Християнската  доктрина,  устната  традиция,  съвсем

естествено,  започва  да  се  обогатява  и  допълва  произволно.  Така  възниква

необходимостта  от  създаване  на  писмени  свидетелства,  за  да  се  отдели

истината  и  да  се  разграничи  от  митологическите  тенденции.  Съвременната

Библеистика  разполага  с  три  “канонични”  писмени  разкази  за  живота  и

служението  на  Исус  Христос.  Освен  трите  синоптични  Евангелия  (Марк,
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Матей, Лука), изследователите предполагат съществуването и на един четвърти

писмен  източниак  Q5,  който  не  е  запазен.  Във  връзка  с  изучаването  на  т.н.

“синоптичен проблем”, е  установено, че Евангелието на Марк е написано най-

рано  (ок.  55-60).  Евангелието  на  Матей,  дълго  време  смятано  за  най-ранно,

всъщност  се  явява  една  подобрена,  допълнена  и  редактирана  версия  на

Евангелието от Марк. Учените, привърженици на хипотезата на източника  Q,

считат,  че той е създаден преди или по едно и също време с Евангелието на

Марк.

И така, Притчата за кваса, отсъстваща в първото написано Евангелие, се

появява в двете по-късни, синоптични Евангелия, Марк.2:14, Лук.5:27. От това

могат да произлязат две хипотези. Първата предполага безусловното приемане

на   авторството  на  Матей,  един  от  дванадесетте  апостоли,  който  е

непосредствен  слушател на Исус Христос,  респективно и на тази притча,  и

затова  я  е  включил  в  своята  версия  на  Евангелието.  Втората  предполага

редакторска намеса по отношение на тази притча в Евангелието на Матей, и

последващото  й  заимстване  в  Лука.  Определена  група  изследователи,  във

връзка  със  синоптичния  проблем,  приемат  хипотезата  за  два  източника  за

Евангелията на Лука и Матей, съответно Марк и Q. Така, че притчата за кваса

може да бъде предположена в Q.

Редакторската  критика6 е  дисциплина,  която  изследва  богословието  и

целите на редакторите, които са отговорни за създаването на библейския текст,

такъв,  какъвто  го  имаме  днес.  Изследва  се  използването  на  преданията  и

традициите, които са достигнали до тях. Това е исторически метод и като такъв

разглежда текста в исторически контекст. Ако трябва да се търси редакторска

намеса в Евангелията,  редакторът трябва да се възприема като тълкувател на

традицията. Две са направленията в този случай. Първо: редакторът приема, че

съществуващите  традиции  и  предания  са  нещо  ценно  и  трябва  да  бъдат

5 От немски Quelle-извор
6 В тази част на разработката са използвани ръкописи от курса “Исторически и литературни
методи  за  тълкуване  на  Библията”  на  д-р  Чавдар  Хаджиев  [Хаджиев,  2009],  ВЕБИ,
Магистърска програма, януари-юни, 2009
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записани,  за  да  се  съхранят.  Второ:  редакторът  не  се  интересува  само  от

запазването  на  преданието  и  традицията,  но  и  от  приложимостта  на  това

предание за неговите съвременници.

От гледна точка на редакторската критика, притчата за кваса би могла да

се  разглежда  като  “Fortschreibung7-  FS”,  или  пасаж,  който  е  дописан  от

редактора. Текстът покрива по-голямата част от критериите за такава намеса.

Първо: пасажът е написан като притча, т.е. в съответния литературен контекст.

Второ:  има  тясна  връзка  с  контекста,  в  който  се  намира,  и  представлява

обяснение на Небесното царство. Трето: по форма е прекалено лаконичен, т.е.

наблюдава се едно различие във формата с останалите притчи.  Трябва да се

каже, че текстът в известен смисъл би могъл да бъде разглеждан самостоятелно

в контекста на Небесното царство, така че, съществува определено отклонение

от критериите за FS. 

По  отношение  на  целите  на  FS,  в  текста  се  наблюдава  съответствие.

Може  да  се  предполага  връзка  между  две  независими  предания  в  устната

традиция. Има тълкувателен характер. Обобщава и подчертава богословската

същност на контекста и има приложение в обяснението на Небесното царство.

В текста  обаче  съществува  определена  “грапавина”,  по  отношение  на

употребата на думата “квас”.

В НЗ думата “квас” (и производните от нея) се среща общо 13 пъти:  два

пъти се среща  глаголната форма “заквасвам” Лк.13:33, 1Кор.5:6, Гал.5:9, и три

пъти - прилагателното “безквасен”, 1Кор.7,8. Във всички  изрази употребата е

алегорична.  Само  в  два  от  текстовете  -  Марк.2:14,  Лук.5:27,  алегоричната

употреба  на  термините  има  позитивен  смисъл.  Прилагателното  “безквасен”,

като смислова форма на отсъствие на квас,  има позитивно звучене, в какъвто

смисъл  е  трикратната  употреба  в  1Коринтяни.  Повечето  коментатори  не  се

занимават с този въпрос. Майкъл Грийн обаче казва  [Грийн, 2007, с.154]: “В

7 Fortschrejbung-от немски, дописване, 
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юдаизма квасът не се ползва с добро име. За съжаление, той само констатира

напрежението в текста, без да даде аргументирано решение.

От  друга  страна,  Евангелието  на  Матей  се  определя,  като  насочено

основно към евреите, приели християнството. За тях можем да предполагаме,

че са запознати със СЗ традиции и практики.  

Това  ни  насочва  към  разглеждане  на  термините,  свързани  с  думата

“квас” в текстовете на СЗ, за да проследим символиката на думите в еврейската

традиция.   В  текстовете  на  СЗ  се  среща  съществителното  “квас,  евр. -חמץ 

châme ̂ts8”  и  прилагателното  “безквасен  (хляб),  евр. -מצהּ   matstsa ̂h”.  Според

“Агада за Песах”,  [Агада,  2004,  с.2],  българската  транслитерация  на първата

дума  е  “хамец”,  а  на  втората  [пак  там,  с.5]-  “маца”.  Според  текста,

съществителното “хамец” освен квас, означава и всички хранителни продукти,

които  са  произведени  чрез  квас:  хляб,  макарони,  торти,  бонбони,  мармалад,

бира и др. [пак там, с.2]. 

Съществителното “квас, חמץ-хамец” се среща 10 пъти, (Изх. 12:24, 13:3,

23:18,43:25;  Лев.  2:11,  6:7,  7:13,  23:18;  Втор.  16:3;  Амос  4:5).  Две  от  тези

употреби имат позитивна употреба, и касаят жертвоприношение с квасен хляб,

във  връзка  с  благодарствена  и  примирителна  жертва  в  Лев.7:13,  както  и  за

благодарствената  жертва  по  случай  първата  жетва  и  първите  плодове  в

Лев.23:17.  Другите  случаи  са  в  забранителни  текстове  или  с  негативна

употреба, (Амос4:5). Освен квас, Стронг дава и някои символични значения на

думата (H2556, חמץ-хамец) : остър (за вкус), кисел; литературно - ферментирал;

фигуративно  -  суров,  жесток  (човек);  огорчен  съм.  От  същия  корен  е  и

еврейската  дума шамас-חמס   –  страдание.  И  точно  това  значение  внася

допълнителни нюанси в алегоричното тълкуване.

Много  повече  се  среща  съществителното  “безквасен9 (хляб),  евр. .”маца-מצהּ 

Няколко групи са текстовете, в които се използва тази дума. Първо: във връзка

8 Всички еврейски термини и английските им транскрипции в това разглеждане са по  Стронг..
9 Бит.19:3; Изх.12:8, 12:15, 12:18, 19,20, 12:39, 13:6,7, 23:15 (2 пъти), 29:2; Лев.2:4,5, 6:16, 7:12,
8:26,  10:12,  23:17;  Чис.6:15,  6:17,  9:11,  28:17;  Втор.16:3;  Съдии 6:19;  1Лет.23:29;  Езек.45:21
(общо 27 пъти).
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с текстове, които описват заповедите на Бог относно Изхода, както и указанията

за празнуването на Пасха. За да се подчертае основното значение на яденето на

безквасен  хляб,  в  някои  текстове  празникът  е  наричан  и  “празника  на

безквасните  хлябове”.  Второ:  жертвени  приноси  на  Господ.  Трето:

посвещаването на Аарон и синовете му. Четвърто: във връзка с назарейството. 

В речника на Стронг е казано , че еврейската дума ּמצה-маца е произлязла

от מצץ- mâtsats, която означава бозая (мляко). В този смисъл може да се приеме,

че безквасният хляб може символично да означава и бозаене от Бог, като израз

на  първичната,  чиста  и  полезна  храна  за  хората.  Неслучайно,  Лот  прави

угощение с безквасен хляб на ангелите,  които по негова молба нощуват при

него. 

От  казаното  по  горе  се  вижда,  че  СЗ  текстове  подкрепят  еврейската

традиция  за  негативното  разбиране  на  понятието  квас.  Тази  традиция  е

неизменна и до днес в еврейските общности по целия свят при празнуването на

Песах. Подготовката за празника започва с почистването на  къщата от хамец.

По време на  празника  се  яде  маца вместо  хляб и  други продукти,  които не

съдържат хамец [Агада, 2004, с.2]. Малко вероятно е тази традиция да е била

различна през първи век за еврейския народ като цяло или за някои определени

прослойки или групи от него.

Каноническа критика

Каноническата критика е създадена от Б. Чайлдс (B. Childs) - съвременен

учен, който има много последователи. Като изхожда от идеята, че критиката на

библейския текст трябва да е такава, че да помага на църквата, той разработва

принципите  на  Каноничната  критика.  Идеята  е  текстът  да  се  тълкува,  като

каноничско  писание,  а  не  като  исторически  текст.  Така  Чайлдс  формулира

четири основни принципа. Първо: процесът на канонизация е имал за цел да

направи  посланието  на  благовестието,  достъпно  за  всички  вярващи.  Второ:

канонът  създава  нов  контекст  за  отделните  библейски  книги.  Трето:

каноничният критик не само критикува текста от гледна точка на канона, но
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включва и очакването, че Бог ще говори чрез библейския текст, за да разкрие

своята воля. Четвърто: тълкувателят  интерпретира текста от гледна точка на

вярващата общност. Чайлдс не отхвърля историческата критика. Тази критика

ни пази от фундаментализъм и ни помага да разберем, че може да има и други

гледни точки. Тя ни помага да разкрием историческото развитие на текста. Този

метод, според него, е полезен, но не е единствен. 

Каноническата  критика  се  занимава  с  крайния  текст.  За  разлика  от

литературната  критика,  която  се  интересува  от  текста  като  литература,

каноническата критика разглежда текста като Божие откровение.

В създаването на Евангелските текстове можем да разграничим няколко

исторически моменти.  Първо: времето на земния живот и служение на Исус

Христос  -  от  раждането  Му  до  Неговата  смърт  и  Възкресение.  Второ:

разпространяване на Неговото учение от учениците Му и създаването на устна

традиция. Трето: времето на написването на Евангелията. Четвърто: времето на

създаването на канона. Пето: период на съвременния читател.

Каноническата  критика  се  интересува  от  историческото  значение  на

текста към момента на включването му в канона и го подлага на богословско

тълкуване, без да се интересува от текста като литература. От чисто канонична

гледна  точка,  в  Притчата  за  кваса  няма  никакви  неточности,  неясноти,

противоречия и не създава никакво канонично напрежение. Определено, това е

подходът, който  използват цитираните по-горе коментатори, както и повечето

други, за да осмислят този текст. За тълкуване на притчите на Исус Христос в

текстовете  на  евангелията,  В.  Стеанов  [Стефанов,  2009]  счита,  че  при

разглеждането  им  трябва  да  се  съсредоточим,  единствено  и  само,  върху

богословската им същност. 

Исторически  християнският  канон се  формира в  окончателен  вид във

времето от средата на I до края на IV век. Ърл Кернс казва [Кернс, 1998, с. 118]:

“Разработването на канона е бавен процес, който по същество завършва до 175

година. Изключение правят няколко книги с неизвестно авторство.”. 
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Павел  Стефанов  [Стефанов,  2008,  с.  18]  има  по  различно  мнение  по

въпроса: “Като реагира на гностическата опасност,  Църквата изяснява своето

учение,  формулира  символите  на  вярата,  очертава  новозаветния  канон...  В

научните  среди  днес  преобладава  мнението,  че  гностицизмът  оказва

въздействие  върху  оформянето  на  християнското  догматическо  учение,

предизвиква  нови  редакции10 на  новозаветния  текст...”  Това  твърдение  би

могло да се ползва, като подкрепление на намесата на редактор в новозаветните

текстове, и в частност, би могло да се предполага и в Притчата за кваса.

Същият автор [ Пак там, с. 17], като цитира патролога А. Аман казва:

“Гностическата  литература  е  първата  богословска  християнска  литература”.

Този цитат пък може да служи за подкрепление на оригиналността на притчата

за кваса в посочения аспект. Ако разгледаме този текст във връзка с очертаните

по-горе времеви периоди, бихме могли да предполагаме, че писмените текстове

на Евангелията са се формирали в една доста агресивна гностическа среда. Това

би могло да  означава  също и конфронтирани  отношения  на  ортодоксалните

евреи  с  евреите,  приели  християнството.  Съществувала  е  и  тенденция  за

осъждане  на  евреите  –  не  християни  от  християните  заради  отхвърлянето,

осъждането и смъртта на Исус Христос. От гледна точка на този исторически

контекст, притчата би могла да се формира в устната традиция, без да влиза в

противоречие с мисленето на евреите-християни, доколкото средата е повлияла

за промяна на тяхната религиозна мисловност.  

Заключение

В  заключение  искам  да  кажа,  че  търсенето  на  значението  на  един

библейски текст е сложно и отговорно начинание. Съществуващите правила и

методи  могат  да  имат  само  начална,  подготвителна  насоченост.  Всеки

съвременен читател може да намери различен смисъл в текста, в зависимост от

своята  подготовка,  задълбочеността  на  изследването  и  философските  си

възгледи, така че, това в определена степен, е и индивидуален процес. Тук е

10 Болд от мен
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особено  важно  да  подчертаем,  че  при  четенето  на  текста  трябва  да  бъдем

ръководени от Святия Дух. В този смисъл възприемам виждането на Чавдар

Хаджиев [Хаджиев, 2007, с. 19]: “Бог говори индивидуално чрез Духа си, не

само посредством църковното предание, но и директно на отделния индивид.

Именно  поради  тази  причина,  традицията  не  може  да  бъде  възприемана

безусловно, а трябва да бъде възприемана критически и постоянно осмисляна.”

За мен специално, четенето на библията е общуване с текста, и  предпоставка за

размишление. 

В този смисъл считам, че това изследване има академически характер и

няма за цел да формулира определени изводи от тълкуването. Изводите от едно

чисто  научно  тълкуване  на  библейския  текст,  независимо  от  възприетата

методология, може да има единствено хипотетичен характер, поради това, че

изследователят не е “там и тогава”. Затова ролята на Святия Дух за разбиране

на писанията е незаменима.
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Християнинът Тервел? 
 

Рая Заимова 

 

 

 Християнизацията на населението обитавало Балканския регион има 

дълга история, която по всяка вероятност започва още времето на апостол 

Павел. Процесът не е еднопосочен и доста комплексен, за да бъде очертан и 

дефиниран като максима. Това се отнася и за българите, чиято официална 

християнизация датира от IX в. и е резултат от далновидната политика на 

кан Борис, покръстен като Михаил.  

 В следващите редове ще стане дума за негов предходник - кан Тервел 

от времето на Аспарухова България - който се ползва с изключително 

широка популярност през вековете. Проекцията на образа му намираме и в 

нашето съвремие на ХХІ век. За да се проследи разпространението му от 

Балканите към Запада и обратно ще припомня някои факти от c.v. - то на 

кана.  

 Делата на Тервел от рода Дуло намират място в надписите на 

Мадарския конник  и в „Именника на българските ханове”, където е 

споменат след Аспарух. Това са единствените български извори, които са 

тълкувани различно от наши и чужди изследователи, най-вече заради 

годините му на управление. В повечето случаи съвременната българска 

историография приема датировката на В. Златарски: възкачване на престола 

през 701 г. и вероятно управление до 718 г.1  

 Византийските извори от ІХ-Х в. дават повече информация за  

българския владетел, който неизбежно влиза в контакт с империята и който 

отблъсква арабите при Цариград. Ако това последно съдействие спрямо 

Византия се случва през 718 г. по времето на Теодосий ІІІ, то в предишните 

                                                 
1 Бешевлиев, В. Първобългарски надписи. София, 1979. 91 сл.; За различните мнения по 
датировката вж. Москов, М. Именник на българските ханове (ново тълкуване). София, 
„Петър Берон”, 1988. 240-253; Златарски, В. История на българската държава през 
средните векове. т.1, част 1. София, Наука и изкуство, 1970. 603. 
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години от управлението на Тервел е засвидетелствано друго важно събитие, 

чийто идеен отзвук се проектира далеч във времето. 

 В хрониката на Патриарх Никифор се съобщава за Юстиниан ІІ 

Ринотмет - изгнаник в Херсон - който през 705 г. си възвръща престола в 

Цариград благодарение на Тервеловата помощ. Сваленият от Леонтий (698-

705) император обещавал дарове на българския владетел и своята дъщеря за 

жена. При пристигането си пред стените на Цариград Юстиниан очаквал да 

го посрещнат като император. Това обаче не се случило и затова заедно с 

хората си се промъкнал тайно във Влахернския дворец през водопровода. 

Там се разправил с враговете си и отнесъл любезно с Тервел: „...когато 

Тервел дошъл при него, наметнал му царска хламида и го провъзгласил за 

кесар. И като го поставил да седне до себе си, заповядал на войските да се 

поклонят на двамата. Надарил го с много дарове и го изпратил в земята 

му.” 2 В текста на патриарх Никифор следва разказ за нарушаване на мира 

между България и Византия (708 г.) от страна на Юстиниан и похода му до 

Тракия и Анхиало, където действията на българите го принудили да напусне 

тайно града по море. След време императорът поискал повторно помощ от 

Тервел, когато разбунтувалите се византийски войски в Херсон внесли 

отново смут и в края на краищата Юстиниан е свален от престола и убит 

през 711 г. Текстът на Теофан Изповедник (живял през втората половина на 

VІІІ в. - 818 г.) не се различава съществено от Патриарх Никифор. 3 Една 

Анонимна хроника от VІІІ-ІХ в. също съобщава накратко за тези събития. 4 

В „Лексикона” на по-късния Свидас (Х в.) четем за услугата на Тервел и за 

задължението на Юстиниан ІІ да му плаща данък; българският владетел е 

бил дарен богато със злато, сребро и скъпи дрехи. 5 По всяка вероятност 

информацията в „Лексикона” и Анонимната хроника се базира на един общ 

извор от предходното време. 6 И в двата извора се споменава за „базиликата 

близо до Хризотриклиния”, където често седял Тервел, както и хазарският 

                                                 
2 ГИБИ, т. 3, 1960. 297-299.  
3 Пак там, 226-289. 
4 Пак там, 224. 
5 ГИБИ, т. 5, София, 1964, 308. 
6 Дуйчев, Ив. Император Юстиниан ІІ Ринотмет – данник на хан Тервеля. – В: Проучвания 
върху българското средновековие, София, 1945. 5-8. 

19



  

първенец Глиаван, брат на Юстиниановата жена. В текста на Свидас четем 

също: „Тук Тервел говори пред народа.” 

 От кръга на гръцките извори трябва да споменем и един оловен 

печат, чийто надпис гласи: „Богородице, помагай на кесаря Тервел”. Върху 

лицевата му страна е изобразен бюст на владетеля в парадно военно 

облекло, с ризница и хламида. Главата му е покрита с шлем, в дясната ръка 

държи копие опряно на рамото му. Острието на копието се вижда 

диагонално над другото рамо. Лявата му ръка е покрита от овален щит. 

Лицето е тясно и издължено, с къса заострена брада, косите са дълги и падат 

отпред на гърдите. Някои различия от образите на византийските 

императори и по-специално липсата на императорски инсигнии на властта, 

както и формата на косите и брадата, посочват, че анонимният гравьор е 

познавал действителния образ на Тервел. 7 Подсилен от обръщението към 

Богородица за покровителство, печатът е дело на византиец, добре запознат 

с иконографските традиции. Затова и образът на българския владетел можем 

да приемем като съвременен.  

 В историята на Източната римска империя и нейните съседи са 

засвидетелствани и други отличия на български езически владетели. Може 

би по-известните случаи са с кан Грот и Кубрат (584-642), които приемат 

християнството или това е практика спрямо бегълци от варварските страни 

във Византия. Кубрат е титулуван с „патриций” от император Ираклий. С 

приемането на Христовата вяра от Кубрат се обяснява и силата му, с която 

успява да покори „всички варвари и езичници” и основе „Велика България”. 
8 Разбира се, народът му не е споделял християнството. Явно една от най-

високите звания в империята – с която се е гордеел не е един варварски 

владетел на Запад – остава като плод на византийската политика за 

интеграция на извънимперските народи. С Тервел случаят е по-различен 

пред вид факта, че присъдената титла „кесар” в знак на благодарност на 

Юстиниан ІІ, обикновено е присъждана на престолонаследника или брата на 

императора, т.е. на християнски владетел. Кесарят всъщност е потенциален 

носител на реалната власт в империята. В отделни случаи е синоним на 
                                                 
7 Юрукова, Й. Оловен печат на Тервел. – Нумизматика, ХІІ, 1978, кн. 2. 3-8. 
8 Златарски, В. Цит. съч., 131-141. 
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„василевс”. 9 С това достойно признание, което е прецедент в историята на 

Източната римска империя, се открива широко поле за тълкуване на 

случилото се през 705 г. 

 

 Оттатък Византия и Балканите 

 Византийските извори са лаконични по въпроса за Юстиниановите 

връзки със Запада и по-специално с папството. Редица извори като 

„Историята на лонгобардите” на Павел Дякон (VІІІ в.), Йоан Дякон (ІХ в.), 

Анастасий Библиотекар (IX в.), Птолемей от Лука (XIII в.) излагат 

контактите на императора с папа Сергий (687-701), както и с един от 

наследниците му Йоан VІІ (705-707). Старанието на императора е да наложи 

православието си, но свиканият от него събор в имперския дворец (692) 

предизвиква враждебност от страна на Рим и поражда множество конфликти 

в религиозен и политически план.10 Говори се и за помощта на Тервел към 

цариградския император. От контекста се разбира, че става дума за 

събитията от 705 г. В следващите години на папския престол се издига 

Константин (708-715), когото Юстиниан бил поканил в Цариград и от когото 

поискал да му отслужи литургия за опрощаване на греховете. В замяна 

императорът бил обещал да възстанови всички привилегии на Римската 

църква. Но дръзкото му поведение и конфликтите му и с духовниците 

довеждат до убийството му. 11   

 Подробностите свързани с Юстиниановите разпри в конкретния 

случай не ни засягат. По-важен е фактът, че тези общувания между 

Цариград и Рим са отразени единствено в латиноезичните извори. 

                                                 
9 Guilland, R. Recherches sur les institutions Byzantines. t. 1. Amsterdam, 1939, p. 25-43; 
Bréhier, L. Le monde byzantin. Les institutions de l’empire byzantin, Albin Michel, 1970, p. 41-
43; Атанасов, Г. Инсигните на средновековните български владетели. Плевен, ЕА, 1999. 35-
39; Вачкова, В. Белите полета в българската културна памет. София, Военно издателство, 
2010. 236-239.  
10 Bréher, L. Le monde byzantin. Vie et mort de Byzance. Albin Michel, 1948, p. 67-71. 
11 ЛИБИ, т. 1. С., 1958, с. 404 сл.; ЛИБИ, т. 2, с. 182-257. 346 сл.; Ptolemaei Lucensi Annales 
ecclesiastici, lib. XIII, cap. III, p. 948; lib. XVI, cap. XXV, p. 958. Bologna, 1975-1978. 
(Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, t. XI); Epitome chronicorum Casinensium jussu 
Sanctissimi Stephani papae II. Conscripta ab Anastasio seniore sedis apostolicae bibliothecario, p. 
354. (Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, t. II); Anastasii Bibliothecarii Historia de vitis 
Romanorum Pontificum, p. 151-152. (Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, t. III); За 705 г. и 
изворите вж. и: Tăpkova-Zaimova, V. Le voyage de Justinien II en 705. – In: Byzance, la 
Bulgarie et les Balkans, Plovdiv, 2010, p. 126-140.  
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Споменаването на Тервел е периферно и единствено във връзка с помощта 

му към императора. Кесарската му титла не е обект на разсъждения в 

посочените текстове, които заимстват един от друг. През следващите векове 

обаче българският владетел от VІІІ в. става повече от популярен като 

християнин. 

 Всеизвестен факт е, че след падането на Цариград в 1453 г. специално 

писмената култура на Византия поема към Западното средиземноморие и 

по-специално в Италия, където гръцкият език не е забравен и бежанците от 

Балканите формират т.нар. диаспора. През ХV в. на Апенинския полуостров 

се сбира започнатият от ХІІІ-ХІV в. културен процес във Византия, при 

който Запада и Изтока се свързват и взаимно зависят от всички важни 

политически събития и османски завоевания. Ако византийската традиция 

показва траен интерес към Древността, без да успее да го свърже със 

съвременни събития, западноевропейската цивилизация му придава 

креативен дух. 12 Затова и повечето писания на италианците, придържащи 

се към хрониките от средновековието – както византийски, така и латински 

– отразяват връзката между Цариград и Рим в държавно-политически и 

религиозен план, видяна през погледа на съвременниците. Традиционната 

средновековна форма на универсалната история започваща със създаването 

на света до съвремието или отразяваща древногръцката и римска история 

стои в основата на по-новата форма в историографията - регионалната, която 

възниква съобразно развитието на италианските градове в късното 

средновековие и допринася за формирането на ренесансовата ценностна 

система.13  

 

 Светската историография в Италия 

 Прави впечатление, че в творбите за живота и дейността на папите, 

на църковните институции - Птолемей от Лука (XIII в.) и Бартоломео Саки, 

нар. Платина (XV в.) – или в тези, чиито автори са папски служители като 

                                                 
12 Pertusi, A. Italo-greci e bizantini nello sviluppo della cultura italiana dell’Umanesimo. – In: 
Venezia e l’Oriente fra tardo Medioevo e Rinascimento a cura di A. Pertusi, Firenze, 1966, p. 35-
52; Storiografia umanistica e mondo bizantino. Palermo, 1976, p. 8 sq. 
13 Леонардо Бруни (1370-1444) – става популярен най-вече с историята на града-държава: L. 
Bruni Historiarum Florentini populi libri XII. Strasburg, 1610.  

22



  

Биондо (XV в.) и кардинал Бароний (края на ХVІ-ХVІІ в.) делата на Тервел 

са отразени в контекста на общуванията с Юстиниан. Паралелно с този тип 

католически автори, които заимстват един от друг, съществува и светска 

историография, чиято изворова база не е по-различна и съвпада с тази на 

католическите служители. Разликата се състои в авторовия подход и 

тълкуване на събитията.    

 Марк-Антонио Сабелико, нар. Кочо (1436-1506), ученик на 

Помпоний Лет и член на „Академия Романа”, преподавател по реторика в 

Удине, Верона и Венеция. Автор е на редица творби засягащи както 

Древността, така и по-късните времена, топографията, историята на Венеция 

и др. Световната му история, позната под заглавие Enneades sive Rhapsodia 

historiarum (Историческо повествование в девет части) е смятана за най-

ранното модерно историческо произведение, което включва световни 

събития от създаването на света до 1504 г. 14 Тя е много по-известна от 

венецианската, написана по заръка на Републиката, която му създала 

условия за работа с местните архиви. По-голямата част от използваните 

извори в нея съвпадат с тези на Венеция. През ХVІ в. е преиздадена в 

Западна Европа на няколко пъти (1538, 1560) като всяко издание има 

добавки, други пък издания съдържат извадки на отделни теми (напр. изд. от 

Базел, 1515; Лондон, 1711 и т.н.).15 Характерен белег на хуманистичната 

историография е паралелното представяне на събития от Запада и Изтока. За 

целта се следва в хронологичен план реда на управление на съответните 

императори, папи и патриарси. В метода на Сабелико при представянето на 

събития от световно значение се натъкваме на факта, че в основните му 

разкази, които следват един даден извор, се вмъкват повече или по-малко 

значими събития от други писмени и устни извори, както и авторови 

разсъждения. Това се отнася и за нашия главен герой Тервел, който в 

повествованието на Enneades sive Rhapsodia historiarum е изписан като 

Trebellius. За разлика от по-ранния папски секретар Флавио Биондо (1392-

1463), чийто лаконичен стил е характерен за писанията му по римска 

                                                 
14 Enneades sive Rhapsodia historiarum (1498-1504). Paris, 1513-1517.
15 Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu’à 1850-1860. Paris, 1963, 
p. 966-967. 
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история и разказите хронологично подредени, Сабелико прави впечатление 

на неподреден и разхвърлян. 16 Може би и това е причината да се сблъскваме 

с представянето на Тервел на няколко места в книгата му.  

 След кратко изложение за създаването на българската държава по 

Дунава се говори за „жестоките и войнствени” българи,  облагородени от 

молитвите на Константин Кирил, който ги покръства. Христовата вяра 

остава за Сабелико онази сигурна опора, въз основа на която християнският 

свят би могъл да се възползва срещу турците. Следва споменаването на 

Тервел като първият техен християнски владетел:  

 І. Има предание, че  първият крал на българите се наричал Трeбелиус 

[Тервел]. Той преминал  към монашески живот и оставил кралството на 

по-големия от двамата си сина. Наскоро след това новият крал преминал  

към култа на злите демони, пренебрегвайки бащината набожност и 

установения от него ред. Трeбелиус [Тервел] не понесъл злодеянието на 

сина си, а като оставил дрехата на покаянието, която носил известно 

време, приел кралското одеяние и наказал неверието на сина си, като го 

лишил от зрението. Той дал на по-младия си син кралството, за да го 

управлява набожно и съобразно своя ред. А самият той, доволен от 

даденото нареждане, се върнал трайно в своя орден. 17

 Текстът за „неблагодарния” Юстиниан, който си позволил да воюва 

срещу своя помощник Тервел за възвръщането на имперската власт е 

поместен след няколко глави (Ennea. CLXXXII, lib. VI). Авторът прави 

връзка с по-горното споменаване за българския владетел отбелязвайки: 

Требелиус, български крал (за когото вече говорихме). Следва обстоен разказ 

за Юстиниановите амбиции и политика с Рим.   

 Дотук Тервел се явява „по съседски” в контекста на общуванията с 

Византия и изрично се цитира като първият християнски владетел на 

българите. В следващите глави на Сабелико покръстването се извършва от 

„български крал” в папски контекст: 

                                                 
16 Заимова, Р. Българската тема в западноевропейската книжнина ХV-ХVІІ век. С., унив. 
изд. „Св. Кл. Охридски”, 1992. 28 сл. 
17 Ennea.VIII, lib. VI, CLXXXI. Превод Р. Заимова. 
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 ІІ. По това време кралят на България с [народа от] цялото си 

кралство прие вярата Христова по внушение на върховния първосвещеник 

Николай, като изгони еретика Фотий от границите си. На този крал 

отдадоха  забележителния пример за набожност. А той, ръководен от 

религиозна ревност предаде кралството на сина си, за да управлява според 

закона на приетата религия. Ала /синът/ като забрави бащиния завет, 

скоро изпадна в предишната грешка. А той /кралят/ предупреден за това 

голямо престъпление, за да отмъсти бързо, нападна кралството и върна 

сина си под своя власт. И като го върна, ослепи го. Много бързо го победи и 

направи крал по-младия си син Алберт. Често го съветваше да стои далеч 

от нещастието на брат си, да поддържа набожността и да пази 

бащиното наставление. А използва Варвар за пример в изповядването на  

истинската набожност и в същото време за утвърждаване на бащиния 

съвет. Нечестността на гърците обаче направи така, че българите не след 

дълго време се отклониха от правия път. 18

 Покръстването на българите от Константин Кирил е мотив, който по 

всяка вероятност Сабелико заимства от хрониката на венецианеца Андреа 

Дандоло (ХІV в.).19 „Праведният мъж” покръства българския владетел и в 

други исторически творби от ХV в. като Б. Джустиниани, автор на De 

origine urbis gestisque Venetorum (За създаването на града и делата на 

венецианците), в Световната хроника на бавареца Леонхард Хефт и др. 20 

Известно е, че този мотив се застъпва в „Солунската легенда” от ХІ в. и в 

Краткото житие на Кирил датиращо от приблизително същото време, както 

и в някои латински извори като „Моравската легенда” и „Оломоуцкия 

бревиарий” (ХІV в.).21 По всяка вероятност А. Дандоло е заимствал от тези 

текстове. Оставям настрани факта, че у автори от средата на папството 

(напр. Платина XV в.) делата на Константин Кирил са представени изцяло 

                                                 
18 Ennea.IX, lib. I, CCVII r. 
19 Danduli Andreas Ducis Venetarium Chronica per extensum descripta a.a. 46-1280. Bologna, 
1942, p. 156. Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, t. 15); Ангелов, Д. Италиански извори за 
българската средновековна история. – Исторически преглед, 6, 1972, с. 86-99. 
20 Историята на Джустиниани е написана между 1474 и 1481 г. За Л. Хефт вж.: Гюзелев, В. 
Ново сведение за средновековната история на България и за Кирил Философ. – 
Исторически преглед, 9-10, 1985. 84-86. 
21 Кискинова, М. Йосиф Симон Асеманий. С., Наука и изкуство, 1987. 228 сл. 
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по изворите на католическото духовенство и за покръстване не се 

споменава. 

 Досегашните ми проучвания показват, че по всяка вероятност 

Сабелико е най-ранният автор, който свързва Константин Кирил с името на 

Тервел – покръстител на народа си. Вторият текст пък показва победата на 

католицизма над „еретика Фотий” и установяването на правата вяра. 

Разказът за замонашването, оттеглянето на владетелят, оставянето на 

големият син на престола, последвалата измяна и ослепяване, възцаряването 

на по-малкия син е познат от текста на игумена на Прюмския манастир 

Регинон (IX-X в.) и от този на монаха Зигеберт (XI-XII). 22 Регинон посочва 

година на покръстване 868, а Зигеберт – 865. У тях обаче отсъства името на 

владетеля, изписан като Rex Bulgarorum.  

 Регинон е живял в Лотарингия и в град Трир, т.е. далеч от Балканите. 

Сведенията му за българската история са твърде бегли: съвсем накратко се 

споменава за поражението на император Никифор Геник и за покръстването. 

По-голямата част от хрониката му обхваща събития (до 906 г.) на 

франкските владетели и по-малко за Германия и Моравия. Известно му е за 

пратеничеството на папата и съдействието на Людвиг Немски в процеса на 

покръстването в България. Предполага се, че до Регинон и лотарингското 

духовенство е стигнал разказа за ослепяването на Карломан, четвъртия син 

на Карл Плешиви (823-877)23, съвременник на Борис Михаил (? – 907). 

Карломан е бил насила замонашен от баща си, станал дякон, но се отказал от 

духовния чин. И за да си получи част от бащините владения, събрал 

дружина и вършил злодеяния, включително и в манастири. Бил затворен от 

баща си и осъден от духовен съд на ослепяване по заповед пак на баща си. 

Получил милостта на папата и на чичо си Людвиг Немски, Карломан 

прекарал остатъка от дните си в манастир. Регинон посочва 870 г. за борбата 

му за бащиното имущество. Разказът за него е поместен след този за 

българското покръстване в хрониката на Регинон.  24

                                                 
22 ЛИБИ, т. 2, с 305-308; ЛИБИ, т. 3. 40-45. 
23 Крал на Западно-франкско кралство (843-877) и император на Свещената Римска империя 
(875-877). 
24 Ю. Трифонов дава подробен анализ на Регинон и изворите на времето. Според него 
наказанието на Карломан е било извършено в 871 г. Автори като Шафарик и Иречек 
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 Специално у Зигеберт, чийто разказ е определено по-събран от този 

на Регинон, се говори бегло за Юстиниановия проблем и помощта на 

Тервел, а във връзка с покръстването се споменава за съдействието на 

Людвиг Немски. Trebellius и Albert – използвани от Сабелико - са новост в 

историографията. В следващите векове и двата текста на италианския автор 

(без мотива за Кирил) добиват широко разпространение в Западна Европа в 

различни католически среди.   

 

 Бенедиктинците 

 В първите години на ХVІ в. се забелязва освен словесен и визуален 

образ на българския кръстител. Епонимът Bulgarus (Булгарус) е изписан под 

фреската с изображения (1505-1507) на Франческо Морони в прочутата 

църква на бенедиктинците „Санта Мария ин Органо” във Верона. Най-първо 

Й. Иванов отбелязва, че текстът под изображението е най-близък до този на 

Зигеберт. 25 Отчитайки изследванията на В. Гюзелев изкуствоведът А. 

Василиев основателно забелязва, че княз Борис І е представен по съвършено 

несвойствен за византийската иконография начин – като член на 

Бенедиктинския орден между Ладулф и херцог Лутвин. Както останалите 

от групата, е облечен в бяло бенедиктинско расо и с бяла качулка на 

главата. Той е млад, с бръсната брада и мустаци (по католически обичай), 

с характерния жест на ръцете: символично посочване с пръстите на 

дясната ръка към двата пръста на лявата ръка. Княз Борис още не е 

посветен в светителство и не е с нимб, но е обкръжен от лъчисто сияние. 

Следва да споменем, че още от най-ранно време е било прието 

императорът да бъде рисуван с нимб, наравно със светците… Това не се 

отнася за разглеждания случай, защото княз Борис е бил канонизиран за 

светец още през 923 г. 26

                                                                                                                                   
избягват да споменават за ослепяване на Борисов син: Трифонов, Ю. Достоверен ли е 
разказът за ослепяването на Борисовия син Владимир? – В: Училищен преглед, ХХVІ, 1927, 
№ 5-6, с. 864-890.
25 Иванов, Й. Ликът на свети цар Бориса  във Верона. – Известия на българския 
археологически институт, 4, 1926-1927. 1-13. 
26 Гюзелев, В. Княз Борис Първи. С., 1969; Василиев, Ас. Български светци в 
изобразителното изкуство. София, 1987. 41-42. 

27



  

 Напоследък А. Влаевска-Станчева обърна внимание на композициите 

в „Санта Мария ин Органо”, които разглежда в паралел с тези в двора на 

манастира „Сан Джакомо” в Понтида (Ломбардия). Образите на римските 

първосвещеници и тяхната подредба в двата случая е идентична и съвпада 

със словесната информация за тях от De viris illustribus ordinis S. Benedicti, 

1492 (Видни личности от ордена на св. Бенедикт) на Йохан Тритемий и по-

късната творба на Арнолд Вийон Lignum vitae (Дървото на живота). По всяка 

вероятност Франческо Морони, работил изображенията между 1505 и 1507 

г., е ползвал ръкописен текст, послужил за основа на споменатите 

публикувани творби през втората половина на ХVІ в. Цикълът, в който 

попада и българският владетел е приблизително еднакъв и в двете 

бенедиктински църкви. Кралете монаси са в бенедиктинска одежда, някои от 

тях с ореол и съответните инсигни на властта. Bulgarus е редом до св. 

Сигизмунд, крал на Бургундия (516-524) и папа Захарий І (741-752). 

Описания от средата на ХV в. на фреските в катедралата на Дурхам в 

Англия свидетелстват за други бенедиктински дейности и съществувал 

навремето подобен цикъл с изображения, където Rex Bulgarorum е отново 

монах, назован Eraclius. 27

 След ХІІІ в. най-старият западен орден – този на св. Бенедикт (VІ в.) 

– търпи известен упадък с възникването на доминиканския и 

францисканския.28 През ХVІ в. Реформата на Лутер (1517) оказва влияние 

върху авторитета му. Междувременно създадената литература от негови 

представители се разпространява първоначално в ръкописен вид. Специално 

в публикацията Lignum vitae, 1595 (Дървото на живота) на Арнолд Вийон 

българският „крал” е не само назован по име, но и светец: S. Trebellius seu 

Terbellis, Bulgarorum rex. 29 Подобни съчинения с описание на видни 

духовни и светски лица са характерни за ХVІ в., когато се формира жанра 
                                                 
27 Ibidem, p. 213-226.  
28 Бояджиев, Р. Ранно западноевропейско монашество. Бенедиктинците и Изтокът до 
средата на ХІ век. София, 1996. 
29 Vlaevska-Stantcheva, A. La venerazione dei regnanti nella tradizione benedettina. A proposito 
delle fonti di un affresco veronese. – In: Santità, culti, agiografia. Temi e prospettive. Atti dei I 
Convegno di studio dell’Associazione italiana per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia. 
Roma, Ottobre 1996, Roma, 1997, p. 221; Влаевска – Станчева, А. Мотивът за 
покръстването на българите в бенедиктинската изобразителна традиция. – В: 
Средновековна християнска Европа, София, 2002. 433-443. 
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биография въз основа на който словесните образи от миналото и съвремието 

стават и визуални. Най-ярките примери за това са книгите с „видни 

личности” на Пауло Джовио, Андре Теве и т.н. Целта е била текстовете или 

словесните образи да послужат за обяснения към изложените портрети на 

съответните лица в построения от Джовио музей в Ком (1536-1543). 30 От 

своя страна католическите ордени не противоречат на този процес, а отделят 

специално внимание на „своите” дейци и история с цел да противостоят на 

протестантството и ересите. Бенедиктинската ръкописна и публикувана 

литература поставя основите на т.нар Менелогий от историка Габриел 

Бучелин, издаден през 1655 г.31  Светците бенедиктинци са 3004. Trebellius 

(Тервел) фигурира като кръстител на народа си с познатия модел: оттегляне 

от престола, усамотяване в манастир, измяна на престолонаследника и 

поемането на властта от по-малкия син на име Алберт. Българският владетел 

е сред почитаните от Изтока и Запада короновани глави и като монах, 

канонизиран за светец с дата 13 март: S. Trebellius. In Bulgaria natalis. S. 

Trebellii  Regis et Monachi. 32  

 

 Йезуитите 

 Както е известно създаденият от Игнатий Лойола йезуитски орден 

(1540) разширява дейността си най-вече след Триндентските събори (1545, 

1563), когато се уточняват основните въпроси на католическата доктрина. 

Укрепването на Църквата, възстановяване престижа на папството в борбата 

срещу протестантството стоят в основата на контра-Реформацията. През 

ХVІІ и ХVІІІ в. йезуитският орден или главният „инструмент” в този процес 

разгръща широка мисионерска дейност и отвъд европейските граници. 

Важно значение има книжовната дейност и образователна политика на 
                                                 
30 Gli Elogi, vite brevemente scritte d’huomini illustri di Guerra, antichi et moderni, di mons. 
Paolo Giovio, trad. Per M. Ludovico Domenichi. Fiorenza, 1554; Dubois, Cl.-G. L’individu 
comme moteur historiographique: formes de la biographie dans la période 1560-1600. – Nouvelle 
revue du Seizième siècle, 19/1, 2001, p. 83-105. 
31 Приет от ранна възраст в бенедиктинския орден, Бучелин (1599-1681) е възпитаник на 
йезуитите в университета на Дилинген, изявява се като изследовател на църковната 
германска история, в областта на агиографията и картографията, за него вж. Catholic 
Encyclopedia (1913): http://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Bucelin  
32 Ibidem; Dujčev, Iv. Slawische Heilige in der byzantinischen Hagiographie. – In: Medioevo 
bizantino-slavo, II, Roma, 1968, p. 207-223; Текстът в Менология в превод на български вж. у 
Гюзелев, В. Покръстване и християнизация в България. София, Тангра, 2006. 209. 
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неговите представители. Католиците се опитват да докажат чрез 

патристичната литература авторитета на църковните отци. Затова йезуитите 

стават едни от главните инициатори на византинознанието. От своя страна 

протестантите също търсят обосновка на идеите, опирайки се на ранното 

християнство и църковната византийска практика близка до евангелската 

традиция и тяхното верую. 33

 Християнинът Тервел – владетел и монах – се среща както в книгите 

за историята на съответните църковни институции, така и в историческите 

трудове и литературни произведения, написани не само на латински език. В 

“Il regno degli Slavi” (Царството на славяните, 1601) рагузинският абат 

Мавро Орбини заимства до голяма степен текста за кръстителя Тервел от 

европейската история на флорентинеца Пиетро Франческо Джамбулари 

(1566).34 Краткият му разказ на италиански за монаха Terbelo е поместен 

след този за Юстиниан и отблъскването на арабите при Цариград.35 

Впоследствие хилендарският монах Паисий се вдъхновява изцяло от руския 

превод на Орбини.  

 Измежду представителите на йезуитската историография Джеронимо 

Пиати най-първо съобщава за Тервел в “De bono stato religioso” (За доброто 

състояние на религията). Книгата му е издадена на латински още в 1593 г. и 

навремето преведена на няколко модерни езика. 36 В поемата „Покръстена 

България” (1637) на поета Франческо Брачолини (1566-1645), вдъхновена от 

текста на Пиати и създадена след формирането на Конгрегацията за 

разпространение на вярата (1622), се надгражда традиционния Тервелов 

образ от предходниците. Християнството в България се развива под 

покровителството на Св. Бенедикт. Главните български герои са Требелио 

(Тервел) и синовете му Флавио и Алберт. Брачолини – роднина и секретар 

на кардинал Антонио Барберини - затвърждава идеята за прието 

                                                 
33 Pertusi, A. Storiografia, Op. cit., p. 40-44. 
34 Giambullari, P. Istoria dell’ Europa. Pisa, 1922, lib. II, p. 124-126; Marchiori, J. L’Istoria 
d’Europa di Pier Francesco Giambullari e il Regno degli Slavi di Mauro Orbini. – In: Mondo 
Slavo (Padova), 1970, N 10, p. 135-156. 
35 Mavro Orbini, Il regno degli Slavi. Pesaro, 1601, p. 407. 
36 Trois livres du Bien de l’estat religieux, faicts en latin par Hieronisme Platus, mis en francois 
par Philippe le Beau, Docteur theologien de l’Universite de Paris. Lyon, 1620, livre II, chap. 
XXVI, p. 621.   
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християнство от Рим. С много патетика и допълнения от съвременни 

събития конфликтът между Добро и Зло е развит в художествен план. 

Набляга се на „свръх естественото”, приложени са множество символи и 

други литературни похвати с цел затвърждаване на приетия католицизъм. 

„Еретикът” патриарх Фотий е олицетворение на Злото заедно с 

мюсюлманите и протестантите.37 Получената от Тервел Библия от страна на 

папски пратеник в България дава усещането за непреходност, минало и 

сегашно се преплитат във времето и чрез Тервеловия християнски образ 

създават модел за непоклатим католицизъм в суверенна България. 38  

 По традиция текстовете са заимствани от по-ранни и освен печатната 

книга, която разпространява словото, специално мисионерите от йезуитския 

орден са „тиражирали” текстове в ръкопис обикаляйки от град на град и от 

колеж в колеж. Ще припомня накратко, че след създаването си йезуитският 

орден много бързо добива авторитет и става една от главните опори на анти-

протестантската идеологическа борба. През XVII в. мисионерската им 

дейност се разпростира и извън пределите на Европа. За надмощието на 

католицизма важна роля изиграва образованието. През ХVІІ в. вече работят 

множество колежи на Запад, откъдето излизат добре възпитани младежи със 

светски маниери и хуманитарни знания. Тук оставям на страна въпроса 

доколко католическата пропаганда на йезуитите чрез образованието е 

успявала да „бетонира” мозъците на подрастващите имайки предвид 

водената от йезуитския възпитаник Волтер и поколението му анти-

клерикална борба за „стъпкване на гадината”.  

 Важен момент в образователната програма заемат не само 

филологическите дисциплини и религия, но и философията, историята. 

Пресъздаването на ключови моменти от недалечното минало, които имат 

актуално звучене, намират място в написването на театрални пиеси. 
                                                 
37 Западната литература от ІХ в. насетне засяга темата за „еретика Фотий” и я пресъздава от 
позицията на Римската църква, а Контрареформистката историография я подема по 
традиция. Срвн.: C. Baronii Annales ecclesiastici, Romae, 1598-1607, t. 10, p. 359-520; Сп. 
Рикардо Пикио образът на Фотий е изграден вероятно въз основа на някоя съвременна 
личност, напр. патриарх Кирил Лукарис (1572-1638), привърженик на Реформацията и 
калвинизма, враг на Римската църква: Picchio, R. Un pamphlet epico de Propaganda Fide: “La 
Bulgheria convertita” di Fr. Bracchiolini. – In: Relazioni storiche e culturali fra Italia e la Bulgaria, 
Napoli, 1982, p. 157-196. 
38 Заимова, Р. Българската тема... 138-144. 
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Авторите им са самите преподаватели в колежите. Мисионерската дейност 

включва и популяризиране на драмите в ръкопис или под формата на 

отпечатани програми. В наши дни твърде малко пълни текстове могат да се 

намерят в западните библиотеки, не само поради забраната на ордена и 

заличаването на дейността му. Въпреки че, специално във Франция, където 

имат голям авторитет и кралска закрила от абсолютната монархия, 

йезуитите не получават винаги разрешение за публикация.  

 Представителите на този орден полагат много грижи за подготовката 

на театралните представления, които са два пъти в годината. Действуващите 

лица и изпълнители са самите ученици. И за да добият светски маниери, 

задължително музиката и танцът са част от театралното действие. За 

изисканото й ниво съдействат понякога и артисти от реномирани театри – 

какъвто е случаят с колежа „Клермон” в Париж. Провинциалните колежи, 

независимо в коя страна, не достигат блясъка и популярността специално на 

„Клермон”, чието образование е било на университетско ниво.39 В него са 

представени и две пиеси за Тервел кръстителят: в 1641 г. (френски текст) и в 

1675 г. (латински текст). Едва ли може да се даде точна цифра на всички 

йезуитски пиеси на тази тема, чиито заглавия са цитирани единствено в по-

стари и по-нови библиографски трудове.40 В предишни изследвания се бях 

спряла на съдържанието на три пиеси. Бях издирила 19 заглавия на драми с 

главно действащо лице Тервел, представяни през ХVІІ и ХVІІІ век в 

колежанския театър на йезуитите в западна и централна Европа. Напоследък 

Н. Андреева допълни изследванията с още пет немски пиеси от ХVІІІ век. 41 

Статистиката показва, че популярността на Тервел кръстителят в 

католическия свят на модерното време е много по-голяма, отколкото на 

                                                 
39 Dupont-Ferrier, G. Du collège de Clermont au lycée Louis-le-Grand. vol.3, Paris, 1922, p.127 
sq.; Hennequin, T. Le théâtre dans les collèges des Pères Jésuites de France de 1670 à 1700, 
Mémoires de l’Académie de Metz, III, (1975), p. 138 sq. За йезуитския театър вж. също: P. 
Choné, La perspective édifiante dans les fêtes jésuites de Pont-à-Mousson (1623), Image et 
spectacle, Actes du XXXIIe Colloque international d’Études Humanistes du Centre d’Etudes 
supérieures de la Renaissance (Tours, juin-juillet 1989), Amsterdam, Rodopi B.V., 1993, p. 211-
244.  
40 C.Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jesus. t.1-10, Paris, 1892-1909; Meyer, R. 
Bibliographia dramatica et dramaticorum. 2. Abteilung Einzeltitel, bd. 3 (1709-1716), bd. 4 (1717-
1721), Tübingen, 1994.  
41 Заимова, Р. Българската тема... 151-190; Андреева, Н. Покръстването на българите в 
немски пиеси от XVIII-XIX в. В. Търново, Пик, 2004.  
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Богорис или Борис-Михаил, с когото най-често е идентифициран. За разлика 

от светския театър, който през века на Просвещението променя коренно 

своята естетика, при йезуитите, съдейки по несъвършените заглавия на 

произведенията, този процес не се забелязва. Това е съвсем обяснимо като се 

има пред вид традиционализма и консерватизма на католическите братства, 

в които модерното европейско време трудно прониква и общо взето остава 

извън стените на тези общности. 

 В повечето случаи текстовете са сходни и цитираните по-горе откъси 

от Сабелико заедно с главните герои Требелиус, Алберт и в някои случаи и 

папа Николай заедно с „еретика” Фотий определят съдържанието на 

творбите. Въз основа на познатата история още от средните векове се 

изгражда постоянен йезуитски Тервелов образ на владетел и монах. 

Брачолини и Конгрегацията подемат темата за покръстването заради 

победилия католицизъм в България и насочват вниманието на папството към 

тази „суверенна” страна с цел непримиримост с „враговете” и запазване 

(разпространение) на Римското влияние. От своя страна йезуитските 

педагози използват мотива за тържеството на Доброто над Злото за 

възпитание на  учениците си с чуждите, но християнски дела. Затова не само 

животът на отделни светци създава благоприятен повод за подобна 

педагогика, но и уроците от историята са били подходящи за целите на 

образованието, независимо дали се отнасят за отдавна изминали времена 

или за близкото минало. По всяка вероятност йезуитският Тервелов образ 

надминава по популярност бенедиктинския благодарение на театралните 

сцени в католическия свят на Западна Европа.     

 

 Православната среда 

 Паисий заимства текста за Тервел от руския превод на Мавро 

Орбини, публикуван по времето и с благословията на Петър І в Русия.42 Този 

крал Тривелий пръв възприел християнската вяра в 703 година от Христа 

бога...43 С тези думи хилендарският монах продължава разказа си за 

                                                 
42 Книга iсторiографiя… въ Санктъпiтербургской тiпографiи, 1722. 
43 Паисий Хилендарски, История славяноболгарская, 1762. Първи Софрониев препис от 
1765 г. Увод, новобълг. текст и коментар Б. Райков. С., Наука и изкуство, 1972. 40. 
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Юстиниановия помощник, когото единствен от българските владетели 

назовава „крал” и когото нарежда на първо място в раздела на „знаменитите 

крале и царе” и в списъка на светците. 44 Паисиевият стереотип за „светия 

крал Тривелий” се покрива с вече утвърдения на Запад. Същото може да се 

каже и за автора на Зографската история (1785), който за разлика от Паисий 

именува сина на Тривелий - Тервел. 45  

 В “Стематографията” на Христофор Жефарович, издадена във Виена 

(1741), чиито първообрази са „Стематографията” на Павел Ритер-Витезович 

(1701) и „Царството на славяните” на Орбини се съдържат 20 изображения 

на български и сръбски владетели и светци, гербове на балкански и 

славянски страни, поезия и т.н. 46 Тервел е изобразен в цял ръст, изправен 

във фас, в монашеско облекло, с кукул на главата, на който е нанесен 

равномерен кръст, в дясната ръка държи удължен кръст и скиптър, а в 

лявата свитък с надпис: Никтоже может двама господинома работат. 47 

Над изображението, което е до това на цар Давид пише Цар Болгарски Св. 

Теоктист. Всъщност, това е най-новото и последно „амплоа” на владеля 

монах, завърнал се на балканска православна почва през ХVІІІ в. 48   

 Словесните образи от историографията на модерна Европа формират 

абстрактни представи. Следвайки съдържанието им православни монаси и 

зографи от Балканите изграждат визуални образи под формата на гравюри и 

стенописи. Ако приемем, че Тервеловият образ от гръцкия печат, споменат 

по-горе, е изработен от съвременен майстор (VІІІ в.), то десет века по-късно 

се оформя нова традиция в изображението, чиято проекция намираме в ХІХ 

век. Редица творци след Жефарович запазват неговия модел на светец като 

го изобразяват редом със Св. Давид и Св. Стефан. С малки изменения от 

този първообраз го представят Митрофан Зограф в Зографския манастир и 

Никола Образописов във „Възнесение Господне” в Лозенския (1869). 

                                                 
44 Пак там, с. 98, 113-114. 
45 Иванов, Й. Български старини из Македония. София, 1970 (второ фототипно издание). 
631-632.  
46 За дейността на монаха зограф Жефарович вж.: Конев, Ил. Българското Възраждане и 
Просвещението. С., БАН, 1983, с. 71 сл. 
47 Василиев, Ас. Цит. съч., 38. 
48 Тъпкова-Заимова, В. Р. Заимова. Тервел/Тривелиус/Теоктист. -  
Palaeobulgarica/Старобългаристика, 4, 2003. 92-98. 
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Вероятно Никола Йованов е зографът на главната църква на Рилската 

обител. Съществува предположение, че майсторите в нея са от самоковската 

школа – Захари Хр. Зограф или Димитър Хр. Зограф. 49 Образът на Тривелий 

се намира и в църквата „Рождество на Пресвета Богородица” (нар. Бельовата 

църква) близо до Самоков, дело на Никола Образописов (1869). Надписът В 

иночестве Теоктист в църквата „Св. Спас” (с. Старо село, Радомирско), 

където е изографисан от Христаки Зограф, син на Захари Зограф, уточнява 

монашеската принадлежност на героя. 50 По всяка вероятност съществуват и 

други църкви в България с този модел на Жефарович.  

 Другият тип изображения са направени от Захари Зограф в Троянския 

манастир (1847-8) и в Преображенския (1849). В първия манастир, до „Св. 

цар Михаил” се чете Св. цар Тривелий в иночестве Теоктист. Той е в цял 

ръст, докато във втория манастир е изографисан до кръста, т.е. като 

полуфигура на необичайно място, в нартекса на църквата, под сцените на 

Апокалипсиса. Някои изкуствоведи свързват представянето му в едър план 

наред с останалите царе като внушение за паралел между Апокалипсиса и 

съдбата на християнските балкански народи под османска власт. 51  

 Едно сравнение между модела на Жефарович и двата образа на 

Захари Зограф показва някои различия: у изтъкнатия Зограф липсва кукул на 

главата и монашеско облекло. И в двата манастира самоковският майстор го 

е представил с корона на главата, царско облекло с мантия, скиптър и кръст 

в двете ръце, с буден и жив поглед. С други думи, липсва монашеският 

аскетизъм, характерен за модела на Жефарович, където образите са 

еднотипни и трудно може да се намери някаква специфика във всеки един от 

тях. Наличието само и единствено на писмена информация и заимстването 

помежду им определя обобщения визуален образ на светец. Захари Зограф 

                                                 
49 Ас. Василиев и Н. Дилевски са на различни становища за авторството: Василиев, Ас. 
Цит.съч., с. 39; Дилевски, Н. Три изображения на български светци в един Софийски 
манастир. – Родина, г. ІІІ, 1940, декември, кн. 21. 129 сл. 
50 http://www.studena.net/content/421   
51 Касабов, Фр. Българският апокалипсис на Захари Зограф. – Минало, 4, 1995. 5-8. 
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се отдалечава от този модел, линията е разчупена, дори се усеща стремеж 

към индивидуализиране на образа. 52  

 

 Тривелий - Теоктист 

 За името на българския хан Г.Моравчик изброява 36 форми, 

предадени на гръцки, черпани от византийските хронисти и от 

първобългарските надписи (Τερβελις), няколко латински форми като 

Terbellus, както и старобългарски, главно от превода на хрониката на 

Симеон Магистър и Логотет - Тервелю. В. Златарски дава някои латински 

форми на името Тервел - Terbellis, Therbellis, на арменски - Trvel. 53 Във 

византийската книжнина се срещат редица църковни деятели и държавни 

мъже като Теоктист. Един от известните логотети с това име, честван на 11 

февруари, посъветвал императрица Теодора (843 г.), т.е. преди да се 

започнат преговорите за покръстването на Борис, да се съгласи на размяна 

на пленници от двете страни. 54 Н. Дилевски изразява становище, че 

монашеското име на българския светец е идентично с това на сръбския крал 

Стефан Драгутин (1276-1282), приел Теоктист при замонашването си и 

изобразен до нашия герой в „Стематографията” на Жефарович. В по-

ранното изследване бяхме проследили данните от синаксарите, където се 

срещат шест светеца с име Теоктист. 55 Освен тях за времето на император 

Диоклетиан е засвидетелстван мъченик Тривиллий, измъчван и обезглавен 

(251 г.) в Памфилия (Мала Азия), паметта му се почитала на 1 март.56  

 Изложените данни показват, че късната православна традиция (ХVІІІ 

- ХІХ в.) не изостава от католическата, дори в известен смисъл я развива, 

запазвайки титулатурата „крал”. Християнският владетел от българското 

средновековие, приел монашеството, се „сдобива” с „нови” име(на): 

Тривелий, Теоктист. Обикновено първата буквата на името по рождение 

                                                 
52 Заимова, Р. Образът на Тервел в българската възрожденска книжнина и изобразително 
изкуство. – Минало, 3-4, 1997. 36-39. 
53 Morаvcsik Gy. Byzantinoturcica, II, Berlin 1958, p. 306; Златарски, В. Цит. съч., 602 сл. 
54 Lеxikon der Theologie und Kirchea Freiburg 1988, X 31, Х 57, ІІІ 1209, ІІ Х 31,  VІ 701. За 
политическите събития от този период срв. Острогорски Г. Историjа Византиjе. Београд, 
1956, с. 219-220 = История на Византийската държава, С., „Прозорец”, 1996.  
55 Дилевски, Н. Цит. съч., 131; Тъпкова-Заимова, В. Р. Заимова. Цит. съч., 92-98. 
56 Вж. Польный православный богословский энциклопедический словарь, т.ІІ, 1992. 2174. 
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подсказва новоприетото име на монаха. В случая Теоктист става 

общоприет както в текстовете, така и в изображенията и неизменно 

съпътства крал Тривелий - за разлика от западната католическа линия, 

където владетелят монах се именува само и единствено Требелиус. 

„Завръщането” на Тервел в балканска православна среда и формирания за 

него стереотип можем да го определим като един от примерите за 

„героичното” минало на средновековна България, чиято история и 

християнизация са основната опора за националната идентичност. 

 

 Католическата среда в България 

 Смята се, че няколко известни ръкописа от ХІХ в., съхранявани в 

ръкописния отдел на НБКМ, написани на павликянско наречие, са 

преработки на Паисиевата история и „Царственика” от Христаки Павлович 

(1844). Един сравнителен прочит показва, че е следван донякъде познатия 

текст на хилендарския монах, към който са добавени множество моменти от 

ранното християнство и средновековие със силен про-католически акцент.57 

За целта изворовият материал е обогатен от известни западни автори. Затова 

в два ръкописа се среща познатият мотив с Требелио. 58 По всяка вероятност 

между тях и по-късните Календари на “Св. Кирил и Методи”, които излизат 

между 1921 и 1950 г., съществува приемственост. За разлика обаче от 

ръкописите те са печатни издания на съвременна кирилица, с вметвания от 

по-стари текстове на латиница.  

 Статиите на българска историческа тема и по-специално за 

покръстването са публикувани (1931 и 1932 г.) под странния надслов “преди 

около седемдесет години”. Обяснението е, че от 1860 г. датира брошура на 

                                                 
57 Един от по-неизвестните автори е „Буефир Французски”, от чиито творби е заимствано за 
Сердикийския събор и първите векове на християнството. По всяка вероятност става дума 
за френския йезуит Клод Бюфие (1661-1737) известен с желанието си да прилага модерните 
езици и история в образованието: Montgomery, Fr. K. La vie et l’œuvre du père Buffier. Thèse 
de doct. de l’Univ. de Paris (Lettres). Paris, 1930; Wilkins, K. S. A Study of the works of Claude 
Buffier. Genève, 1969. 
58 Вж. ръкопис НБКМ 1314: Bulgarsko Zaropismo deto prevodi na Bulgarsko Domin Eduardo 
Parochus ot selo Kalasclia i ispisal za sebesi Petar Balsamagiski Ucenik u skolio Katoliciansko, 
1856 u Filipo-grad (Filibe), с. 62-63; НБКМ 777: Zaropismo ili istoria balgarska, с. 39-40. 
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капуцинеца Андреа Канова срещу гърцизма.59 Маньо Стоянов приписва на 

този автор и Павликянската преработка на „Царственика”, написана на 

пловдивско наречие на латиница. Аргументът му за това е, че отделни 

откъси от нея и от подписаните от Андреа Канова „Исторически повести 

покрай българското обръщение на християнската вяра” се повтарят 

изцяло.60  

 Със заглавието “Тервел – първи български християнски владетел” се 

поставя началото на поредица откъси на тема покръстване, заимствани и 

коментирани въз основа на “Историческите повести”. Тук се натъкваме на 

Тервеловия образ на владетеля кръстител, познат от западната книжнина от 

Ренесанса. Неговото дело идва като светъл лъч на фона на “близниците” 

гърци, които много време (преди ІХ в.) се опитвали преди това да приобщят 

българските си съседи към Христовата вяра. Стереотипът е идентичен с този 

от модерната католическа историография и безспорно заимстван от 

споменатите по-горе Джеронимо Пиати и Франческо Брачолини (ХVІІ в.), 

които акцентират на ролята на папа Николай и пратениците му в България. 

Посочва се 713 г. за покръстването на първия български „цар” според 

„болгарската История”, но неотклонно се следва информацията от Дж. 

Пиати и посочена 862 г.: по всяка вероятност има бегло заимстване от 

православния монах Паисий и неговата „История”.61 Безспорно 

италианските текстове, които са основните извори, са били най-познати и 

използвани в българска католическа среда.62 Това се потвърждава и от 

употребата на името като Требелио – буквална транслитерация от 

италиански, срещана и в посочените тук ръкописни истории от ХІХ в. За 

разлика от западните първообрази, историята в Календарите е продължена с 

измяната и на малкия син след смъртта на бащата: „Като умре Требелио, 
                                                 
59 Календари на “Св. Кирил и Методи”, 1931, с. 62-65, 1932, с.43, 46; Андреа Канова е 
работил в Пловдив като апостолски викарий и като епископ, съратник на Найден Геров, 
починал в България през 1866 г. : Еленков, Ив. Католическата църква в България и 
общностните идентичности на принадлежащите към нея верни през ХІХ и първата 
половина на ХХ в. – В: Балканските идентичности в българската култура от модерната 
епоха (ХІХ-ХХ в.), ч. ІІ, С., 2002, с. 56. 
60 Стоянов, М. Българска павликянска история. – В: Изв. на държ. Библиотека “В. 
Коларов”, 1957/1958, София, 1959. 267-304. 
61 Паисий, Цит. съч., 99. 
62 Екземпляр от поемата „Покръстена България” от Брачолини се съхранява и до днес в 
отдела за редки и ценни издания при НБКМ.  
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вторият му син, дето царуваше, напусна пак той католическа вяра и тъй, 

от тогава нататък Болгарете пак се изневериха, та пояха напрешната 

поганска вяра.” 63

 В Календарите липсва прогоненото Зло в образа на патриарх Фотий, 

който у италианските автори и специално у Брачолини в Покръстена 

България, играе важна роля и очертава правата вяра побеждаваща 

езичеството и ересите. Текстът на Канова завършва с процеса на 

покръстване по времето на Богорис – така, както е изписан „у Барония” 

(ХVІІ в.). Общуванията на Борис-Михаил – “равноапостол” и “християнски 

подвижник” са в изключително положителна светлина и се противопоставят 

на тези на гърците - “световни и безверни хора”.64

 Покръстването в България е представено като неизменно и 

задължително изпълнено деяние от страна на Рим. Процесът е построен като 

градация: най-напред се дават няколко въвеждащи изречения за волжкия 

произход на българите и опитите на гърците да ги покръстят, идва Требелио 

(Тервел) спасител с помощта на папството да приеме християнството като 

хитър, човек, който “лесно пристанеше на истината без никакво спирание”. 

Покръстването на владетеля и на семейството му е като солидната основа, 

върху която Борис бе оня цар, дето поя ставно католическата вяра и 

уздрави я у неговото царство у година 866.   

 Заключителните думи убеждават читателя в приетата католическа 

вяра от всички българи в ІХ век. Към това се прибавя и черно-бялата 

илюстрация с “Отец Паисий (линорезба) от Ц. Лавренов” под цитирания 

откъс. В нея има три важни елемента: монахът, книгата и свещта. 

Хилендарският монах е със съсредоточен и сериозен поглед, държащ 

разтворена книга, на която се чете ясно: Поради що се срамиш да се 

наречеш българин. Светлината от свещта се разпръсква в тясното 

пространство и съжителства с Паисиевото писмо, в което също се говори за 

първия кръстител наречен Тривелий. Не е случайно попадението: 

                                                 
63 Календари, Цит. съч., 64-65. 
64 Заимова, Р. Католическите календари и покръстването на българите. – В: Етноси, 
култури и политика в югоизточна Европа, юбилеен сборник в чест на проф. Цв. Георгиева, 
София, НБУ, 2009. 194-201. 
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православен монах, изрисуван от художника Цанко Лавренов, католик по 

вероизповедание и възпитаник на френския колеж в Пловдив. Ярката 

личност от миналото, чиято „История” е изписана с главна буква, идва на 

място с най-прочутата си мисъл, извадена от контекста на книгата.  

 Текстовете от 30-те години на ХХ в. създават усещането, че всички 

българи са католици или по-скоро - християни, католици, българи са 

идентични. Убеждаването на читателя за здравите основи на католицизма у 

нас има традиционен католически и западен модел, който през всички 

времена има своя идейна окраска. Стъкмената в Календарите годишнина за 

“преди около седемдесет години” (смятана от 1931 г. назад) идва като едно 

напомняне за правата вяра у българските католици, устояли на 

предизвикателствата на православието, на чуждите и вечно “коварни гърци” 

и духовенство.  

 Разгледаните текстове (ръкописни и печатни) остават маргинални в 

българската литература, така както католическите общности (наред с всички 

други малцинствени) заемат периферно място и са смятани за „други”. 

Взаимните преплитания са твърде бегли и в нашия случай подсказват за 

отсъствието на комуникация със съществуващата вече българска 

историография и литература. Всъщност, през 30-те години са били налице 

кратките съобщения на Й. Иванов в периодичния печат за театралните 

представления на йезуитите в Париж и Тервеловият западен образ заявен в 

публичното пространство. 65      

 

 Изводи 

 Въз основа на дългата ни мисловна разходка из различните писмени 

извори (средновековни летописи от Византия и Запада, исторически творби, 

театрални пиеси и поеми, периодичен печат), графични и стенописни 

изображения могат да се извлекат няколко акцента.  

 Топосите идващи от отдавна изминалите балкански събития през VІІІ 

и ІХ векове се разстилат на западноевропейска почва, където формират свое 

идейно начало. Историческата реалност от Изтока се вплита в отдалечения 
                                                 
65 Иванов, Й. Французки пиеси от ХVІІ в. с български сюжет. – В: Развигор, 1922, № 68 = 
Листопад, 1922, св. 7 = Зора, 1934, № 4594.   
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по място Запад, където достигналият отглас от значими дейности свързани с 

християнизацията в България намира място в тогавашната монашеска 

летопис. Синтезът от информацията за Rex Bulgarorum - кръстител на своя 

народ – се извежда като важен топос в контекста на световната история и на 

църковните институции. Вписването му в класическия модел за борбата 

между Добро и Зло или между християнство и езичество, ереси, ислям 

очертава дълготраен процес в западния католически свят. Изправен пред 

отговорната дилема за отстраняване и надмогване на протестантството той 

поема идеологическата дискусия черпейки от изворите на ранното 

християнство и Византия.  

 На прага на Новото време пантеонът на канонизираните 

владетели/монаси се обогатява с близки и далечни герои, мъченици от 

изминали времена. Бенедиктинци и йезуити умело свързват Изтока и Запада 

възползвайки се от податките на историята и митологизираното слово. 

Целта оправдава средствата, когато Требелиус (Тервел) се превръща в главен 

герой на театралната сцена, победил Злото в името на християнската идея. 

Стъпвайки на тази основа източният владетел става „притча во езицех” и 

подходящо оръдие в анти-реформистката кампания и сред подрастващото 

поколение. И докато в западното пространство Тервеловият топос е пример 

за поучение на подрастващите и универсален, то в българския ХІХ в. не 

получава тази „образователна” функция.         

 Многогласието на западните среди, подпомогнато от мисионерската 

дейност (ХVІІ-ХVІІІ в.), формира солидна основа за мисловно изминаване 

на обратния път към Изтока. Тервеловите образи намират благодатна почва 

сред балканските православни духовници. Така както католическа модерна 

Европа изгражда своя фонд от духовни ценности в защита от традиционни и 

нови „врагове”, така и в българския ХVІІІ век се сбират миналото и 

сегашното време в защита на „своето”. Изваждането на преден план на 

героите от историята, почерпена от Запада и Изтока, довежда до 

включването им в пантеона на националните светци. Естествено „своето” се 

противопоставя на османската власт и подплатява и въз основа на „чуждия” 

католически свят, откъдето всъщност се поема Тервеловият топос. 
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Обогатяването му с монашеското име Теоктист означава излизане от 

„чуждото” и придобиване на свой облик. Модерното балканско време 

създава и нов имагинерен образ. „Забравеният” или по-скоро непознат за 

българина Тервелов християнски лик от византийския печат не достига до 

поколенията на Паисий и Захари Зограф. Обобщеният западен образ остава 

на заден план, за да се разграничат владетел и монах, създавайки „свои” 

визуални образи в църковната българска стенопис от ХІХ в.  

 Привнесен изцяло от Запада, митичният герой служи за акцент в 

историята на католицизма в България. Съществуването му като идентичен 

със западния в българска католическа среда показва свойственост, липса на 

необходимост да бъде между другото адаптиран, макар и в маргиналната 

писмена култура на ХХ век.  

 Едва ли друг владетел от Аспарухова България има такава 

популярност като Тервел, героят от VІІІ в., станал напоследък популярен 

като победителят на неблагодарния Юстиниан при Анхиало (708) и 

„спасителят на Византия и Европа” от арабската инвазия (718). Медийното 

пространство от ХХІ в. се изпълва с тези и хипотези, понякога разминаващи 

се с доказаното от историческите извори. Започваха да се създават икони и 

стенописи с неговия образ, заизграждаха и православни храмове на името на 

светеца като възпоминание и потвърждение за християнската му 

принадлежност. 66 Войнствените му дела прибавени към тези на светеца 

добиха и продължават да добиват съвременна окраска, облечена в одеждата 

на националното достойнство и патриотизъм на определени среди. За нас 

обаче остава важен фактът, че християнска България не започва историята 

си от IX в. и е желателно на нея да гледаме като поука за сетнините и 

нашето съвремие.  

 
                                                 
66 http://www.bulgarite.info/node/5 - 14.02.2011; http://www.factor-bs.com/news-18453.html  
„Покриха църквата „Свети цар Тервел” в Ахтопол” – община Царево, 05.08.2013; 
Популярна статия в бр. 7 (93), юли 2013 г. под заглавие „Тервел – спасителят на Европа“ в 
National Geographic; „Свети цар Тервел Български“ – с меч и кръст - се припознава на 
иконостаса на православната църква „Св. Св. Кирил и Методий“ в Созопол, образът му е 
имагинерен и не се покрива с тези от XIX в. В същия крайморски град, в новопостроен 
параклис „Св. Иван Рилски“ е изобразен на северната стена до Борис – Михаил – по 
изражение и царски дрехи напомня  на творението на Захари Зограф от Преображенския 
манастир.   
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Християнските идеи в творчеството на Ф. М. Достоевски и

духовните корени на руската религиозна философия през ХIХ

и ХХ век

Костадин Нушев

Фьодор  Михайлович  Достоевски (1821-1881) е  един  от  духовните

колоси на Руската култура и всепризнат гений в световната литература. Като

писател и творец той е признат за един от най-великите автори в световната

литература.  Неговият талант на писател и разказвач се разкрива на първо

място, по  един  безспорен  и  категоричен  начин,  именно  в  областта  на

художественото  слово.  Но  също  така,  главно  чрез  проблематиката  на

класическите си романи и художествените образи на своите герои, но и чрез

своята  публицистика,  творчеството  на  Достоевски  придобива  една

изключителна  сила  и  много  по-широко  значение  в  областта  на  идеите  и

модерната философия. Темите и идеите на Достоевски придобиват огромно

въздействие  върху руската  и  европейската  култура и  повлияват сериозно

философските,  нравствените  и  социално-етическите  търсения  на  Новото

време. 

Духовното наследство на Достоевски, заедно с неговото  литературно

творчество, което само по себе си е внушително по обем,1 се разпростира не

само в областта на художествената литература и изящната словесност,  но

също така  и в областта  на философията,  антропологията,  психологията  и

етиката.  Руският  писател  е  признат  за  изтънчен  психолог  и  познавач  на

човешката душа, но също така той има важно място и определяща роля в

руската  и  европейската  култура  като публицист  и  мислител  през  втората

половина на ХIХ век.  Погледнато от този ракурс,  и преценявано  от  тази

духовна перспектива, водещите теми и идеи на творчеството на Достоевски,

1 Ф.М. Достоевски като писател е автор на общо единадесет романа и на приблизително
още толкова  повести и разкази, сред които най-важно значение за разкриване на неговите
идеи, а и за световната литература като цяло, имат петте негови зрели творби : романите
„Престъпление и наказание“, „Юноша“, „Идиот“, „Бесове“ и „Братя Карамазови“. 
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които  разкриват  литературните,  художествено-естетически,  обществени  и

политически възгледи и позиции, придобиват една подчертано философска

дълбочина и идейна наситеност, които носят дълбоко християнски смисъл и

характер.  Достоевски,  според убедителната оценка на Николай Бердяев, е

християнски писател и християнски мислител, който се вълнува от съдбата

на човека в този свят,  но и от историята  на европейската  цивилизация и

съдбата на човечеството в модерната епоха. 

1. Християнските идеи на Ф.М.Достоевски

Разкриването и тълкуването на тази дълбока религиозно-философска

страна в творчеството на руския писател,  и проникването в християнския

смисъл  на  идеите  на  Достоевски,  се  дължи  до  голяма  степен  на

представителите  на  руската  религиозна  философия  от  края  на  ХIХ  и

началото на ХХ век. „В творчеството на Достоевски, според авторитетното

мнение на проф. Василий Зенковски, с голям замах, широта,  дълбочина и

всеобхватност се разкрива изначалния замисъл на руската етическа мисъл

относно „тайната на човека“ и на Богочовека Христос, която блести като

най-прекрасно украшение на Руския Логос. Цялото му творчество не е нищо

друго  освен  „етическо  оправдание“  и  прослава  на  християнството  и

православния  масеианизъм,  пронизани  от  духа  на  „етическия

максимализъм“.“ 2 

Руските  литературни  критици  и  религиозни  философи  в  началото

започват  да  разглеждат  фигурата  и  творчеството  на  Достоевски  заедно  с

това на Лев Толстой и да анализират литературното им дело като водещи

автори и големи руски класици. Макар и двамата да разкриват и въплъщават

в  своите  романи проблемите  на  руската  култура,  и  да  разбулват  руската

душа,  то  между  тях  съществува  едно  коренно  различие  при   основната

идейна  постановка  и  изразяване  на  философските  търсения  на  руското

съзнание. 

Докато,  според  руските  християнски  мислители,  в  историческите

романи  на  Лев  Толстой  се  застъпва  по-скоро  една  линия,  повлияна  от

2 Станков, Д. Фьодор Михайлович Достоевски. – В: Нов речник по морал и етика. София,
2008. 502.
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нихилистични и анархистични идеи,  то  Достоевски  в  своите  светогледни

устои е преди всичко християнски хуманист и християнски реалист, който

поставя по един нов и радикален начин въпросите на християнската вяра и

християнската съвест. Това са вечните или „проклети въпроси“ за вярата и

неверието, за доброто и злото, за свободата и смисъла на страданието, за

живота и смъртта.3 

Достоевски подобно на Владимир Соловьов се измъчва духовно от

това, че християнството, което от две хиляди години се разпространява сред

европейското  човечество,  не  е  проникнало  дълбоко  в  съзнанието  на

модерните хора и не определя в пълнота тяхното нравствено поведение.

 Именно руските философи, сред които най-вече Владимир Соловьов,

Василий  Розанов,4 Димитрий  Мережковски,  Сергий  Булгаков,5 Николай

Бердяев  и  Николай Лоски,  са  тези,  които  показват  ясно  и  разкриват

убедително дълбоките духовни корени и християнски идеи в творчеството

на  Достоевски.  Руските  християнски  философи  подчертават  типично

руската  проблематика,  но  и  дълбоко  християнската  постановка  на

житейските  религиозно-философски  и  екзистенциални  проблеми,  които

големият  писател  поставя  в  своето  творчество.  Това  са  общочовешките

проблеми  за  вярата  и  неверието,  за  съмнението  и  страданието,  за

престъплението и злото, за свободата и щастието. Тези въпроси са дълбоко

философски  и  религиозни  по  своя  характер,  а  не  само  чисто  социални,

политически или повърхностно-идеологически проблеми на времето.

1.1.Основни етапи в развитието на творчеството на Достоевски

Според  редица  изследователи  на  литературното  дело  на  големия

мислител от гледна точка на идеите и основното философско съдържание

творчеството на Достоевски може да се раздели на три основни периода,

през които преминава и своеобразната трансформация на неговите възгледи

и  идейни  убеждения.  Първият  ранен  период от  писателската  дейност  на

3 Срв.  Пенов, Д. Към философията на религията. – В:  Годишник на духовната академия,
Т.VІІ, 1957/1958, С., 1958, с. 391.
4 Розанов,  В. Легенда  о  Великом  инквизиторе  Ф.М.Достоевского.  Опыт  критического
коментария. – В: Мисли о литературе. Москва, 1989. 41-157.
5 Булгаков, С. Иван Карамазов как философский тип. – В: Сочинения в 2-х томах. Т.2.
Москва, 1993. 15-45.
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младия Достоевски обхваща времето между 1845 и 1849 година, през който

той е част от руските литературни кръжоци и социалистически кръгове и е

привърженик на идеите на френския социализъм. През този период младият

писател е под идейното влияние на Белински и се интересува от социалните

причини за човешкото страдание. Вторият период в идейната еволюция на

Достоевски започва със съдебния процес срещу групата на Петрашевски и

обхваща времето на заточението и следващите десет години от живота на

Достоевски  (между 1849 и  1859 година), през  който  той  преминава  през

множество  трудности  и  изпитания.  През  това  време  на  скиталчество  и

странстване руският мислител не се занимава активно с писателска дейност,

но преживява един дълбок процес на „прераждане на убежденията“, духовен

катарзис  и  преоткриване  на  християнството.  Този  период,  според

Достоевски, не е загубено време, защото той опознава отблизо руския народ

и натрупва ценен психологически и духовен опит.

Следващият  втори  период  от  литературното  и  публицистично

творчество  на  Достоевски  обхваща  времето  между  1859  и  1966  година,

който се явява наситен с нови идеи и произведения и е логичен преход към

последния  –  трети  зрял  период.  През  60-те  години  на  ХIХ век,  руският

мислител  се  занимава  активно  с  публицистична  дейност,  чрез  която

подкрепя  реформите  на  император  Александър  II в  руското  общество,

насочени  към  премахване  на  крепостното  право  и  възприемане  на

европейските  норми  за  свобода  и  равноправие.  Това  е  време  на  бурни

идейно-политически спорове в руското общество, към които Достоевски не

остава равнодушен.6 Чрез своите публицистични изяви и смели обществени

позиции Достоевски следи и коментира текущите исторически събития на

своето  време  и  анализира  критично  политическите  процеси.  Той  взима

отношение към международната политика и расъждава върху типичните за

руската философска традиция въпроси за ролята на Русия в европейската

цивилизация.  През  този  период  Достоевски  убедено  превъзмогва

увлеченията по социалистическите идеи и защитава идейното направление

на  руското  народничество  и  т.нар.  почвеничество  –  философско  и

6 Долгушин, Д.,  Цыплаков,  Д. Религиозно-философская  культура Росии.  Новосибирск,
2011. 276-282.
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обществено-политическо  направление,  според  което  Русия  трябва  да

възражда своята християнска духовна култура и православни традиции, а не

да се стреми да възприема механично западната европейска цивилизация. 

Така  чрез  цялостната  си  литературна  и  публицистична  дейност

Достоевски  постепенно  се  превръща  в  един  от  водещите  авторитети  за

общественото  мнение  в  Русия  и  става  уважаван  писател  в  Европа

независимо от  полемиките  с  другите  идейни направления  на  социализма,

нихилизма и анархизма. Той заема своето заслужено мястото като една от

ключовите фигури в християнската мисъл на своето време и става изразител

на идейните търсения на руската  религиозно-философска мисъл,  която се

обръща към вярата в Христос и се стреми да намери отговори на житейските

и социални въпроси в светлината на християнството. 

Цялата тази християнска философска позиция се разкрива най-вече

през  третия  и  последен  – зрял период  от  творчеството  на  писателя,  през

който на бял свят се появяват най-важните му творби. Това е времето на

големите  класически  романи,  наречени от  изследователите  по аналогия  с

библейските  източници  на  вдъхновение  на  автора,  „петокнижието“  на

Достоевски. Всички те са написани между 1866 и 1880 и са проникнати с

библейски и християнски идеи, теми и сюжети, което придава на тяхното

съдържание  и проблематика  една изключителна  динамичност,  дълбочина,

общочовешко измерение и духовен драматизъм.7 

Особено място в това отношение заема романа „Братя Карамазови“,

който се явява идеен връх и най-зрялата християнска творба на писателя.

Чрез  литературната  трактовка  на  философските  проблеми  на  модерната

епоха, поставени от етиката на хуманизма или политическите търсения на

социализма, но най-вече чрез въздействащия и жизнено-правдив подход към

духовните и екзистенциални проблеми на модерния човек, руският писател

се  превръща в  една  от  водещите  и  най-значими  фигури на  европейската

култура в края на ХIХ и началото на ХХ век.8  

7 Срв.  Сальвестрони, С. Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского.
СПб, 2001.
8 Срв. Иустин (Попович), преп. Философия и религия Ф.М. Достоевского. Минск, 2008.
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1.2. Идеите на хуманизма и социализма  

Самият  Достоевски  като  автор  и  писател  се  отличава  с  една

задълбочена  интуиция  и  изострена  чувствителност  към  въпросите  за

смисъла  на  човешкия  живот  като  изследва  изключително  задълбочено

нравствените  и  психологически  проблеми  на  междучовешките  и  между-

личностните отношения. Той се вълнува от идейно-философските въпроси

на  своето  време,  коментира  проблемите  на  социалното  и  политическо

устройство на човешкото общество и държавата и следи културните събития

в Европа и Русия. Всички тези теми присъстват по един или друг начин в

неговото  творчество,  но  в  центъра  на  същинския  интерес  на  младия

Достоевски като писател, хуманист и мислител, е преди всичко съдбата на

човека.  Този  хуманистичен  и  дълбоко  християнски  мотив  на

публицистиката  и  художественото  му  творчество  присъства  от  самото

начало на неговата литературна дейност и се задълбочава и разширява като

основа насока във всички негови романи.9 

В  последните  зрели  творби  като  „Престъпление  и  наказание“,

„Идиот“,  „Бесове“  и  „Братя  Карамазови“  тази  антропологична

проблематика придобива познатата и характерна за Достоевски сериозност,

дълбочина, драматизъм и класическа форма. 

В центъра на идейното пространство и художествено творчество на

Достоевски е човекът. Той се интересува от „загадката“ и „тайната“, която

представлява  всеки  човек  и  счита  че  тя  може  да  бъде  разгадана  само  в

светлината  на  истината  за  Богочовека.  Още  в  началото  на  своята

литературна дейност младият Достоевски си поставя за цел да изследва тази

духовна тайна за предназначението на човека и смисъла на човешкия живот

и да се посвети на нейното разгадаване. Писателят приема, че независимо от

трудността  да  се  проникне  в  дълбините  на  човешкото  съзнание  и  да  се

познае в пълнота неизследимата тайна на човешката личност само по пътя

на това познание може да се утвърждава истинския хуманизъм и човекът да

9 В романите на Достоевски присъства една много сериозна типологизация на човешките
характери, която се развива постепенно и задълбочава все повече като достига до сериозни
антропологични прозрения. – срв.  Касаткина, Т. Характерология Достоевского. М., 1996;
Криныцин,  А. Исповедь  подпольного  человека.  К  антропологии  Ф.М.  Достоевского.
Москва, 2001.
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бъде наистина човечен. Достоевски изследва тайната на човека и се стреми

да  разбере  загадката  на  човешката  личност  като  се  интересува  не  от

абстрактната  идея  за  човека,  а  от  конкретния  човек  и  неговите  духовни

търсения.  Него  го  вълнуват  вътрешните  противоречия  на  човешкото

съзнание,  духовните  търсения  и  терзанията  на  съвестта,  които  изграждат

същинската човешка участ в този свят. 

В своите романи Достоевски подхожда като психолог и антрополог

към изследването на човека. Като писател той се интересува от различните

типове човешки характери, но най-вече го интересува човекът, който търси

истината и правдата в живота, отстоява своето достойнство като свободно

същество и живее в една напрегната духовна атмосфера на нравствен избор

между доброто и злото.10

Самият Достоевски в началото на своята литературна дейност е бил

силно повлиян от творчеството на Гогол и идеите на Белински, а неговият

първи роман „Бедни хора“ (1845), чрез който той пробива в литературата и

си спечелва името на добър писател, е посветен именно на тази модерна за

времето и социално значима проблематика. В ранните романи и повести на

писателя  като  „Бедни  хора“,  „Унизените  и  оскърбените“,  „Записки  от

мъртвия дом“  и „Записки от подземието“  преобладават хуманистичните

идеи  в  тълкуването  на  съдбата  и  страданията  на  модерния  човек.  В  по-

късните творби на писателя, темите и проблемите на хуманизма, свързани с

идеите на френския утопичен социализъм, присъстват също, но постепенно

заемат  една  по-периферно  и  второстепенно  място.  Всички  тези  идеи,  в

литературната им и философска перспектива, се разглеждат и третират от

руския писател по един не толкова доктринерски и дидактичен начин, а чрез

своеобразен за самия него и предимно критичен подход. По един уникален и

гениален начин големият мислител и творец превръща своето литературно

творчество  в  пресечна  точка  на  модерната  европейска  философия  и

западните хуманистични и социалистически идеи, от една страна, но също

така и в трибуна на християнската духовна култура и руската православна

традиция,  от  друга.  Основният  въпрос,  който  занимава  Достоевски  в

10 Срв. Бахтин, М. Проблемы творчества Достоевского. Москва, 1994.
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светлината  на  християнската  вяра  е  възможни  ли  са  истинска  свобода,

равенство и братство между хората без вярата в Бога и човеколюбието, на

което ни учи Иисус Христос? Възможна ли е истинска свобода без вяра в

богоподобието на човека и истинско братство и любов между хората без

единство и братство в Христос?11 

В светлината на тези християнски нравствени принципи и истини за

човека и човешкото братство в Христос Достоевски започва да се отнася

критично  към  идеите  на  френския  утопичен  социализъм  и  счита,  че  по-

адекватни за Русия са идеите за човешкото братство и общност, вкоренени в

духовните  традиции на руския народ и на специфичния руски народнически

социализъм.  От идейна гледна точка Достоевски принадлежи именно към

това  направление  на  социализма,  а  не  към  утопичния  или  марксистки

социализъм, които са свързани с религиозния нихилизъм и анархистичните

идеи,  насочени  срещу  християнската  култура  и  традиция  на  обществото.

Идеите на руското народничество, което се противопоставя на механичното

цивилизоване  на  руския  народ  по  западния  модел  на  европейската

цивилизация, са свързани с истините на християнството и с православната

културна традиция на руския народ.12 

Достоевски приема, че държавата и управляващия политически слой

в Русия са се откъснали от духовните корени на руския народ и са загубили

своята истинска връзка с християнството, която им придава жизненост и с

народната  култура.  Още  реформите  на  император  Петър  I  в  Русия

поляризират  обществото  и  провокират  създаването  на  една  оригинална

руска християнска философия и самобитна обществено-политическа мисъл,

които  дават  тласък  на  формирането  на  по-късната  руска  религиозна

философия. Предвестници и основатели на това ново християнско движение

са  философите-славянофили,  които се  опитват  да осмислят  по нов  начин

11 В своето детство чрез семейния живот Достоевски е бил свързан с християнската вяра и
Православната църква, но постепенно в младостта си става критичен към някои аспекти на
църковния живот, но никога не се обръща срещу личността на Иисус Христос. Затова дори
когато симпаизира на социалистическите идеи той не приема като задължителна връзката
между социализма и атеизма.
12 Срв.  Котельников,  В. Православные  подвижники  и  русская  литература.  На  пути  к
Оптиной. Москва, 2002.
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християнската  история  и  европейската  култура  въз  основата  на  едно

преимуществено историософско измерение да философския светоглед. 

Както славянофилите, така и западниците, към които принадлежат и

социалистите, се стремят да изградят своята обществена философия, която

да  разкрие  смисъла  на  историята  и  същинските  духовни  основи  на

обществото  като  отговори  на  новите  предизвикателства  на  времето.  В

същата  насока  на  християнско  мислене  се  развива  и  обществено-

политическата  философия  в  творчеството  на  Фьодор  Достоевски,  който

взима от православието и славянофилите основните принципи за духовното

величие и достойнство  на човека,  за  свободата  на мисълта  и съвестта  на

отделната  личност,  за  братолюбието  и  състраданието  към  ближните  и

нуждаещите  се.  Идеите  на  Достоевски  се  основават  също  така  върху

стремежа  към  истинска  свобода  и  творчество  в  социалния  живот  и

разбирането за нравствената природа на политиката и социалната функция

на  държавата.  Поради  силната  държавна  цензура  на  имперското

правителство, което ограничава и репресира руските мислители в областта

на  обществената  и  политическа  философия,  този  тип  духовна  и

интелектуална  активност  се  пренасочва  през  XIX век  от  политиката  към

областта  на  литературата.  Това  е  и  причината  много  от  тези  социални,

етически  и  политически  въпроси  да  се  обсъждат  в  големите  творби  на

руската  класическа  литература,  а  писатели  като  Ф.  М.  Достоевски,  Лев

Толствой,  Николай  Гогол  и  Иван  Тургенев  да  превръщат  постоянно  в

предмет на своето литературно творчество много от актуалните въпроси на

политическата философия, на европейската политика и актуалните морални

дилеми на обществото.13

По този начин се формира и критичния подход на Достоевски към

западните  идеи  на  социализма,  който  е  свързан  с  народничеството  и

близостта  до  идеите  на  славянофилите  и  историософията  на  Николай

Данилевски (1822-1885). Идеите на руския народнически социализъм водят

до оформянето на собствените философски възгледи и убеждения на руския

писател,  които  са  израз  на  християнския  хуманизъм.  В  рамките  на  тази

13 Срв. Мочульский, К. Гоголь, Соловьов, Достоевский. Москва, 1995.
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негова  светогледна  система  християнството  играе  важно  място  в

изследването на човешката житейска съдба и на осмислянето на пътищата за

развитие на обществото.14 

Християнството,  според  Достоевски,  е  в  центъра  на  европейската

култура  и  цивилизация  и  има  основно  място  в  духовното  израстване  на

отделния човек и обществото като цяло. Според Достоевски християнството

е  жизнена  основа  и  същинска  цел,  движеща  сила  и  най-висш  идеал  за

човешката личност и за обществото. Постепенно от идеите на хуманизма и

социализма,  които  са  свързани  с  западния  европейски  просвещенски

светоглед,  Достоевски преминава към по-дълбоките духовни проблеми на

човешкия живот и екзистенциалните въпроси за смисъла на живота и целта

на  човешкото  съществуване.  Ключов  и  преломен  момент  за  това

преориентиране,  или „прераждане на убежденията“,  както самият писател

определя тази своя идейна трансформация е присъдата, която той получава

като  участник  в  социалистическия  кръжок на  Петрашевски  и времето  на

неговото заточение в Сибир където се запознава с живота на заточениците и

каторжниците. Този духовен прелом е причина за преосмисляне на живота и

задълбочаване на мисълта за смисъла и целта на човешкия живот и мястото

на политическите идеи и проекти за външно преустройство на държавата.

1.2. Преминаване от идеите на хуманизма към християнството

Времето  на  50-те  години  на  ХIХ век  е  свързано  с  периода  на

заточение и странстване на Достоевски преди той да се завърне отново към

литературна и публицистична дейност в началото на 60-те години. През този

период  Достоевски  постепенно  превъзмогва  идеологическите  граници  на

западния  тип  хуманизъм  и  популярния  руски  тип  анархистичен  и

нихилистичен социализъм,  който се бори с вярата и духовната  култура в

името  на  социалния  идеал  за  земно  щастие  и  справедливост.  Писателят

задълбочава своята християнска вяра и разбира, че промяната в живота на

човек тръгва от дълбините на неговото сърце и се проявява в последствие

във външните социални отношения. Това духовно и идейно преосмисляне се

14 Срв. Лазари, А. де. В кругу Федора Достоевского. Почвеничество. Москва, 2004. 
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случва  чрез  трудностите  и  изпитанията  на  заточението,  заради  опита  от

страданието,  но  и  посредством  активното  четене  на  Новия  Завет.15

Достоевски  наблюдава внимателно  съдбата  на  осъдените  на  каторга  свои

сънародници,  размисля  върху човешките  дела  и  започва  да  ги  преценява

през призмата и  духовната дълбочина на Христовото учение и истините на

Евангелието. Той търси смисъла на страданието и пътя към щастието, търси

истинския път и достига до „преоценката на ценностите“ и „прераждането

на  убежденията“.  Това  постепенно  разширява  изключително  много

духовните хоризонти на автора и задълбочава неговия поглед към съдбата

на  човека.  Той  се  интересува  от  причините  за  злото  и  страданието  и  ги

открива в християнското учение за свободата на човешкия избор и ролята на

вътрешните  мотиви,  подбуди  и  увлечения  на  личността.  Достига  до

християнската  идея  за сърцето на човека като духовно поле,  на което се

разгръща войната между Бога и дявола.

Темата  за  каторжниците  е  водеща в  романа „Записки  от мъртвия

дом“16,  който е  плод на този важен екзистенциален опит на  автора.  Този

роман  е  посветен  на  сложните  нравствени  въпроси  за  доброто  и  злото,

престъпленията  и  наказанията,  разглеждани  както  от  гледна  точка  на

формалната  правно-юридическа  логика  на  човешкия  закон,  така  и  от

християнската нравствена същност на Божия закон и моралната страна на

човешкото  поведение.  Самият  Достоевски  свидетелства,  че  неговите

първоначални  философски  „убеждения“,  които  били  свързани  с

европейските  принципи  на  хуманизма  и  идеите  на  социализма,  са

претърпели  едно  сериозно  „преобразяване“  и  „прераждане“,  което  го  е

довело  до  по-задълбочена  духовна  рефлексия  и  религиозна  философия,

основаващи се на християнството. Чрез тази именно духовна и религиозно-

философска  трактовка  на  проблемите  на  хуманизма  и  социализма

Достоевски  съумява  да  погледне  под  повърхността  на  идейните  и

15 Преди заточението и каторгата Достоевски получава един екземпляр на Новия Завет от
Наталия Фонвизина, съпруга на осъден офецер-декабрист, което има ключово значение за
по-нататъшното оформяне на възгледите и убежденията на писателя. Той започва да чете
постоянно Евангелието и да осмисля усилено събитията от човешкия живот и различните
състояния  на  човешкото  съзнание  през  духовната  и  библейска  перспектива  на
християнството. 
16 Срв. Достоевский, Ф.М. Записки из мертвого дома. Ленинград, 1972. 
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психологически  аспекти  на  човешкия  живот  и  започва  да  търси  по-

дълбоките  вътрешни  противоречия  в  съзнанието  на  човека.  Това  се

„подземните пластове“ на човешката душа, които определят драматизма на

човешкото  съществуване  и  се  отразяват  върху  нравствения  избор  и

екзистенциалните  проблеми  на  конкретното  човешко  битие  и

съществуване.17    

В много от своите романи, и главно чрез образите на своите герои,

Достоевски поставя  множество въпроси от  областта  на  вярата,  моралната

философия,  обществените  идеали  и  политическата  мисъл.  Той  разгръща

диалектически  чрез  сюжетите  и  персонажите  на  своето  литературно

творчество основни християнски истини и нравствени идеи и дава израз на

своята християнска етическа визия и социална философия, основани върху

хуманността и достойнството на всеки отделен човек.18 Писателят е особено

чувствителен  към  човешката  участ  и  житейска  съдба  на  най-малките  и

страдащите сред хората и за отговорността на човешкото общество за най-

беззащитните  и  децата.  Той  апелира  за  човечност  и  истински  братски

отношения,  основани  на  действена  любов  към  ближния,  милосърдие,

състрадание и грижа за слабите.  

Достоевски се интересува не от идеята за човека или от абстрактния

хуманизъм,  а  от  екзистенциалното  значение  на  идеите  в  живота  на

конкретната  личност.  Той  изследва  човека  от  гледна  точка  на  неговото

съзнание и конкретна ситуация на избор и иска да разкрие в пълнота живота

на отделния човек като свободен и отговорен пред Бога, пред ближните и

пред своята  собствена  съвест.  Въпросите  за  човека  и  антропологическата

проблематика  са  в  центъра  на  творчеството  на  Достоевски.  За  него

политиката или социалните проблеми са израз на човечността и се намират

на втори план, доколкото в тях се отразяват и проектират „големите въпроси

на живота“.19

17 Иванов, В. Достоевский и роман-трагедия. – В: Родное и вселенское. Москва, 1994. 292-
311.
18 Фридландер,  Г.  Творческий  процес  Достоевского.  –  В:  Фридландер,  Г.  Пушкин.
Достоевский. Серебряный век. СПб, 1995. 315.
19 Срв. Лаут, Р. Философия Достоевского в систематическом изложении. Москва, 1996.
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1.3. Образите на героите на Достоевски като прототипи

В своите романи Достоевски си поставя за цел да разкрива образите

на  морално  здравите  и  духовно  устойчиви  в  нравствените  си  убеждения

личности, които представляват положителните му герои. Такъв е например

образът  на  княз  Мишкин  в  романа  „Идиот“.  Същевременно,  обаче  като

добър  психолог  и  антрополог  Достоевски  иска  да  покажа  и  вътрешното

духовно  и  нравствено  разложение  на  личността,  до  което  достигат

злонамерените  или  идейно  нестабилни  и  объркани личности.  Класически

пример за това е образът на Разколников от „Престъпление и наказание“.

Този  роман  е  най-големият  криминален  роман  въобще  в  световната

литература и художествен шедьовър на човешката психология.  Писателят

изследва  зараждането  и  реализацията  на  престъпното  намерение  в

човешкото съзнание и последващите терзания на съвестта на престъпника,

които го подтикват да възстанови вътрешния мир със себе си като понесе

доброволно справедливото наказание, което заслужава.20 

Достоевски  се  интересува  от  аморфните  и  неустойчиви  идеи  на

атеизма,  нихилизма  и  анархизма  и  най-вече  от  психологическото

въздействие на тези идеи върху съзнанието на тези, които ги възприемат. На

второ  място  руският  писател  проследява  поведението  и  поведенческите

последици  от  тези  идеи,  когато  те  са  свързани  с  нарушаването  на

естествения нравствен закон, който е вложен от Бога в човешката природа,

или  различните  мотиви  и  подбуди  за  извършването  на  престъпления  и

различни грехове.  Тези отрицателни образи са също изключително силно

въздействащи,  защото Достоевски проследява с  една уникална дълбочина

деструктивното  въздействие  на  отрицателните  идеи  върху  съзнанието  на

отделния човек, но и страданието през което той преминава в търсенето на

истината  и вътрешния  духовен мир със собствената  си съвест.  Идеите,  и

най-вече психологическия живот на идеите и техният ефект върху умовете и

душите на неговите герои, са една от любимите теми на Достоевски. Той

проследява  вътрешните  процеси  на  промяна  на  съзнанието  и  духовни

терзания на съвестта на разколебаните в своята вяра или християнски морал

20 Срв. Достоевски, Ф.М. Престъпление и наказание. София, 1982
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съвременни индивиди. Това са трагични образи, които се опитват да намерят

себе си, да реализират своите идеали или да се освободят от товара на греха,

който ги потиска и не им дава покой. Психологическият и антропологически

интерес на Достоевски към очертаната нравствена проблематика е свързан с

изследване  на  пагубното  влияние  на  идеите  на  безбожието  и

самообожествяването  на  човека,  чрез  които  модерният  човек,  обладан  от

неверие,  рационализъм  и  съмопревъзнасяне,  се  опитва  да  измести  в

съзнанието си вярата в Бога или да замести евангелските истини на Христос

с някои политически и философски идеологии. Такива са идеите на атеизма

и  безбожието  или  ницшеанската  идея  за  свръх-човека,21 които  се

противопоставят  на  християнството  и  се  опитват  да  изграждат  свои

философски система или цялостен светоглед. Това са също така и идеите на

марксисткия социализъм и комунизма, на които в руското общество имало

фанатично предани интелигенти, които били готови да пожертват живота си

в името на революционни и анархистични утопични проекти и цели. 

Независимо от външните обстоятелства или от общественото мнение

според големия писател дълбоко в своето съзнание понякога престъпилите

закона  си  остават  достойно  и  нравствено  положителни  личности,  а

живеещите  порядъчно  и  привидно  законопослушно  е  възможно  да  са

обхванати от неготивни чувства или разяждани от завист, гордост, алчност

или  лицемерие.  Тази  тема  е  една  от  водещите  в  романите  „Записки  от

мъртвия  дом“  и  „Престъпление  и  наказание“,  в  които  Достоевски

проблематизира именно различните измерения на морала, справедливостта и

престъплението.  Той  често  се  интересува  от  мотивите  на  тези,  които

извършват закононарушения водени от чисти подбуди, безкористно чувство

на състрадание към ближните, в защита на своето човешко достойнство или

като  протест  срещу  безчовечното  и  деспотично  отношение  на

бюрократичната  държава и несправедливостта  на човешките закони.  Тази

тема  за  законността  и  за  злото,  за  престъплението,  наказанието  и

21 Интересна  е  връзката,  която  Достоевски  прави  с  идеите  на  Ницше.  В  романа
„Престъпление  и  наказание“  Разколников  е  обхванат  от  основната  идея  на  Ницше  за
свръхчовека и волята за власт, която го подтиква да наруши закона и да извърши убийство,
защото  по  този  начин  иска  да  получи  сила  и  власт  над  обикновените  хора.  Силата  и
дълбочината  на  този  образ  кара  самия  Фридрих  Ницше да  признае  Достоевски  за  най-
големия психолог от когото той самия се е учил.
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страданието сближава Достоевски с някои основни идеи от учението на Лев

Толстой, но в романите на първия драматизмът и трагизмът на човешкото

съществуване не са свързани с идеите на нихилизма или анархизма, а по-

скоро  с  християнските  идеи  за  страданието  като  път  на  очистване  и

просветление на съзнанието. 

2. Ф. М. Достоевски и руската религиозно-философска традиция

Първоначално  идеите  и  проблемите  на  романите  на  Достоевски,  и

въобще  цялата  идейна  насока  на  творчеството  на  руския  писател,  са  се

разглеждали  от  специализираната  критика  и  широката  публика  само  и

единствено през призмата на литературата или в светлината на идеите на

хуманизма и социализма, които били модерни за руската култура през ХIХ

век. Осмислянето на делото на руския гений отвъд чисто литературната и

художествена форма на неговите произведения е свързано с религиозното

възраждане и преоткриването на християнския светоглед в руската култура

в края на ХIХ век. От началото на ХХ век чрез задълбочените философски

изследвания Николай Бердяев (1874-1948),22 Николай Лоски (1870-1965) и

Семьон  Франк  (1877-1950)  връзката  на  Достоевски  с  руската-религиозна

философия е разкрита по един още по-зъдълбочен и цялостен начин.

 В своите ранни години Достоевски принадлежи към движението на

зараждащия  се  социализъм  в  Русия,  което  все  още  не  прокарва  рязко

разделение  между  въпросите  на  индивидуалния  морал  и  обществената

философия.  Етическите  въпроси  на  индивидуалната  нравственост  и

обществения  морал,  които  според  християнството,  са  дълбоко  свързани

помежду  си  заради  човешкото  и  човечността,  се  проявяват  както  в

съзнанието  на  отделния  човек,  така  и  в  границите  на  социалното  цяло.

Рязкото разграничение и противопоставяне между въпросите  на личния и

обществения  живот,  противопоставянето  на  индивидуалната  етика  и

обществения морал и прокарването на разрив между отделния индивид и

22 Според Николай Бердяев Достоевски е истински пророк на Руската революция, който
предвижда  пагубните  последици  от  атеизма  и  нихилизма  на  руските  марксисти  и
социалисти.  В разгара  на Болшевишката революция Бердяев чете  курс от лекции върху
християнското миросъзерцание на Достоевски в Свободната академия за духовна култура,
от които се  ражда и книгата  на руския философ“миросозерцание Достоевского“.  –  Срв.
Бердяев, Н. Мирогледът на Достоевски. София, 1992.
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социалния колектив, се оформя и обособява по един категоричен начин при

прехода от ранния социализъм към по-късния марксистки тип социализъм.

Това състояние на противопоставяне между личното и общественото според

Достоевски е израз на кризата на европейската цивилизация и отдалечаване

от духовните корени на християнството. В идеологията на марксизма, която

се  основава  върху  материализма  и  атеистическия  хуманизъм,  отделната

личност  се  подчинява  на  социалния  колектив  и  бива  пожертвана  за

политическите  цели  на  цялото.  Тази  тенденция  на  светския  хуманизъм и

идеологията на социализма е доловена и усетена от християнската съвест на

гениалния творец Достоевски и той е посветил много страници от своето

творчество, за да илюстрира и докаже нейните пагубни последици. 

Според  Достоевски  ако  хуманизмът  и  социализмът  се  откъснат  от

християнството не могат да постигната своите цели,  които са истинското

братство  между  човеците  и  достигането  до  съвваршената  християнска

любов между хората, заповядана от Иисус Христос.23 В този именно закон за

свободната любов към Бога и ближните може да се постигне и иситнската

справедливост  за  всеки  и  за  всички.  Безбожието  и  неверието  водят  до

крайности  и  противоречия,  които  пораждат  егоизъм  или  безчовечна

тирания.  Те  водят  както  до  безчовечността  на  крайния  индивидуализъм,

който  убива  личността  в  рамките  на  егоизма  и  самолюбието,  така  и  до

крайностите  на  безчовечния  колективизма,  който  е  готов  да  пожертва

отделната личност заради илюзорните, идеологически и абстрактни идеи на

социализма. Съблазните на безбожието и материализма, също така, според

Достоевски, водят до пагубните последици на мястото на истинската вяра в

Бога и истинската вяра в човека да се постави мечтата за „светлото бъдеще“

на „земния рай“, който е земна тиранична организация, отнемаща свободата

на човека.24

Достоевски  е  християнски  реалист,  който  изгражда  правдиви  и

сложни образи на реалистични персонажи,  които са прототипи на реални

човешки характери или художествен израз  на реални житейски ситуации.

Чрез  своите  герои  писателят  се  опитва  да  разкрие  и  изгради  определени

23 Срв. Де Любак, А. Драма атеистического гуманизма. Москва, 1997. 220.
24 Срв. Бердяев, Н. Извори и смисъл на руския комунизъм. София, 1994.
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духовни  човешки  съдби  и  типове  личности,  които  са  въплъщение  на

нравствени  идеи.  Без  да  проповядва  дидактично  или  да  изпада  в

морализаторство,  както  например  подхожда  Лев  Толстой,  Достоевски

успява да изрази и разкрие по убедителен начин християнската истина за

човека. Той показва убедително чрез своите герои и класически романи, че

истинският път на човека в този свят е пътят на свободата, която е кръст и

страдание в следването на Христос, а лъжливият и фалшив път на неверието

и безбожието е път на страха, принудата и тиранията. Христос ни призовава

да прием мъжествено своя кръст като свободни личности и да отхвърлим

изкушенията и съблазните на безбожието и лъжливите идеологии за земното

щастие и прогрес без Бога и закона на любовта.  

Достоевски  изследва  свободата  на  човека  и  търси  отговор  на

трудните  въпроси  именно  през  призмата  на  диалектиката  на  човешкия

свободен  избор  и  последиците  от  него.  Според  него  истинската  свобода

преминава през страданието, а отричането от свободата води до робство и

тирания,  които  са  унизителни  за  достойнството  на  човека  като  личност.

Съблазните на социализма,  атеизма, материализма и комунизма предлагат

решения  на  земните  въпроси  за  разпределение  на  материалните  блага  за

сметка на отказ от истинската свобода и достойнство на човека. Това е едно

измамно земно щастие, което се доближава до изкушенията,  които Иисус

Христос е отхвърлил в пустинята – атеистичните идеологии предлагат власт,

материални блага и земно щастие, но на цената на отказ от вярата в Бога и

братството  между  хората,  основано  на  закона  на  Христовата  любов.

Изкушенията  на  материализма  и  безбожието  трябва  да  се  отхвърлят  от

християните, така както и Сам Иисус Христос ги е отхвърлил. Тази тема се

разкрива  в  легендата  за  Великия  инквизитор  от  романа  „Братя

Карамазови“.25 

Чрез тези свои идеи, разкрити в своите зрели романи Достоевски се

превръща  в  един  истински  християнски  мислител  и  екзистенциален  тип

философ,26 който изгражда една цялостна (интегрална)  и персоналистична

25 Срв. Достоевски, Ф. М. Братя Карамазови. София, 1984.
26 Срв.  Любомирова,  Е.  Екзистенция  и  отчуждение  в  света  на  Достоевски.  –  в:
Философски опити. Благоевград, 2006. 132-170
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християнска визия за човека. Духовният опит от каторгата и новозаветната

мъдрост му дават един библейски ключ за познаване на човешкото сърце и

за  тълкуване  на  човешките  характери  и  съдби.  В  своите  зрели  творби

Достоевски акцентира върху силата на вярата и вътрешния глас на съвестта

в  живота  на  отделната  личност  и  подчертава  необходимостта  от

превъзмогване  на  злото  чрез  свободния  избор  и  приемане  на  личната

отговорност за него. Това означава и признаване на отговорността и вината

за извършеното зло като път за освобождаване от неправдата и помирение с

Бога и ближните.     

2.1. Достоевски и кризата на модерния хуманизъм

Значението  на  темите  и  проблемите,  които  Достоевски  поставя  в

своите  литературни  произведения,  и  се  опитва  да  разреши  по  един  свой

уникален начин, са разпознати още в края на ХIХ век като имащи много по-

широко общоевропейско и световно значение. Много автори, сред които Лев

Шестов27 и Николай Бердяев, поставят на една и съща плоскост темите на

Достоевски и философската проблематика на Фридрих Ницше и разглеждат

двамата европейски мислители като изразители на една повратна точка в

историята  и  развитието  на  модерната  европейска  философия.  Чрез

творчеството  на  двамата  гениални  мислители,  според  Бердяев  и  Семьон

Франк, модерният хуманизъм достига до една критична и повратна точка,

която разкрива важен диалектически момент от историята на европейската

мисъл.  Това  е  именно  изчерпването  на  модерния  антропоцентричен

хуманизъм и търсенето на нови философски начала и духовни хоризонти за

човека.28

Идеите  и  темите,  които  доминират  в  творчеството  на  Достоевски,

според  мнението  на  множество  авторитетни  изследователи  на  неговия

духовен и мисловен свят, са на първо място идеята за човека и темата за

неговата съдба, проблемите за страданието и смисъла на живота, темата за

любовта  и  състраданието.  В  центъра  на  художествения  и  философски

27 Срв. Шестов, Л. Достоевски и Ницше. Философия на трагедията. София, 1994. 
28 Франк, С. Достоевский и кризис гуманизма. – В: Сб. О Достоевском. Москва, 1990. 391-
397.

60



интерес  към  човека  у  Достоевски  преобладава  усета  към  свободата  и

страданието, търсенето на смисъла на човешкото съществуване и това, което

сам писателят  определя  като  мъчителни  и  „проклети  въпроси  за  злото  и

страданието“.  Той  разглежда  в  дълбочина  вътрешната  и  диалектическа

връзка  между свободата  и  злото  и  разкрива  връзката  между свободата  и

страданието.  Идеята  за  свободата  и  страданието  на  човека,  който  е

представен в романите на писателя в неговата многопластовост и вътрешна

дълбочина,  трагизъм  и  екзистенциална  цялост,  като  образ  на  модерния

човек, който се раздира между разума и сърцето, търси своето лично щастие

и блаженство в този свят, увлича се от модните идеи и се стреми да разкрие

себе си чрез  най-доброто и  възвишеното  в  себе  си.  Тази  антропологична

концепция на Достоевски,  към която се придържа той при изграждане на

пълнотата на образа на своите герои, е, по мнението на Николай Бердяев, не

просто психологическа или социално-психологическа, макар писателят да е

всепризнат познавач на човешката  душа и изкусен психолог.  Това е една

преди всичко духовна и пневматологична концепция за човека. Достоевски

търси духовните дълбини на човека, той се интересува от неговото сърце,

търси „загадката“ на всяка отделната личност и и иска да разкрие дълбините

на  неговите  душевни  терзания  и  истински  мотиви,  които  определят

същинските  му  решения  и  действия.  В  този  свой  подход  Достоевски  е

безспорно  християнски  мислител  –  християнски  антрополог  и  психолог,

който се стреми да  обхване духовната  дълбина на  човешкото сърце и да

види  отделната  личност,  така  както  тя  би  застанала  в  своята  съкровена

дълбина и в своите най-скрити кътчета пред Бога. 29

На следващо място в един чисто религиозен и философски порядък

следва  да  се  посочат  идеята  за  Бога  и  вярата  в  Него,  проблемите  на

рационализма  и  неверието,  темата  за  Иисус  Христос  и  истинското

християнство  и  чак  на  трети  план  може  да  се  разглеждат  социално-

философските  проблеми  на  хуманизма,  братството,  щастието  и

справедливото устройство на обществото като израз на смисъла и целта на

човешкото  съществуване.  На  второ  място  може  да  се  посочи  идеята  за

29 Лоский, Н. Достоевский и его христианского миропонимание. Ню Йорк, 1953. 135-182.
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истинското  християнство  и  личността  на  Иисус  Христос,  които  могат  да

донесат  истинско  братство  и  любов  между  хората,  темата  за  любовта  и

състраданието,  отношението  между  Европа  и  Русия  и  мястото  на

Православието в християнския свят. Този порядък от идеи, теми и проблеми

в  творчеството  на  Достоевски  се  определя  от  неговото  християнско

светоусещане  и  ценностна  система  и  може  да  ни  служи  като  ключ  в

тълкуването и разбирането  на  сложните  и заплетени сюжетни линии или

вътрешни  драматични  противоречия  в  съзнанието  и  поведението  на

неговите герои.

2.2. Християнството на Достоевски

В знаменитите романи на Достоевски по един блестящ художествен и

философски начин се разкриват основните истини и идеи, които изграждат

сърцевината  на  неговия  християнски  светоглед  и  светоусещане.  Важно

значение за тълкуване и разбиране на християнските религиозни възгледи и

философски  убеждения  на  писателя  имат  неговите  записки,  отразени  в

„Дневник на писателя“, чрез които се хвърля допълнителна светлина върху

творческите  замисли и внушения,  които се прокарват чрез литературните

образи и художествени произведения, които са плод на неговото творческо

въображение.  

Разглеждането и осмислянето на основните теми от творчеството на

Достоевски през призмата на християнството, и преоткриването на тяхното

религиозно и философско значение, започва още докато авторът е жив. Един

от  първите  тласъци  в  тази  насока  е  неговата  полемика  с  Константин

Леонтиев, който се опитва да критикува християнските идеи на Достоевски

като  определя  неговия  светоглед  като  „розово  християнство“.  Критикът

Леонтиев  има  предвид  литературната  форма  на  християнските  идеи  в

творчеството  на  Достоевски,  които  според  него  са  представени  по  един

чисто художествен или литературно-естетически начин и са интерпретирани

в една хуманистична и сантиментална светлина. 30

30 Зеньковский, В. Руские мислители и Европа. Москва, 1997. 142-265. 
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Всички  водещи  и  изтъкнати  представители  на  Руския  религиозен

ренесанс от края на ХIХ и началото на ХХ век разпознават Достоевски като

един от  духовните  бащи и  учители  на  руската  култура.  Повечето  от  тях

разглеждат ролята му в руската литература успоредно с тази на Лев Толстой,

и  започват  да  разглеждат  неговото  творчество  като  ключов  момент  от

развитието не само на руската религиозна и философска мисъл, но и като

важен и повратен момент в общоевропейската и християнската мисъл като

цяло. 

По-сериозно  внимание  върху  водещото  значение  на  християнския

мироглед за творчеството на Достоевски и неговите религиозно-философски

идеи  обръща  Владимир  Соловьов  (1853-1890),  който  защитава

християнството  на  писателя  срещу  критиката  на  Константин  Леонтиев.

Според  Соловьов  християнството  на  Достоевски  е  истинско  и  дълбоко

предано на истините на Христос и любовта към човека, а не е формално и

едностранчиво,  защото  не  се  вмества  в  тесните  рамки  на  установените

конфесионални или традиционалистични форми на религията.31 Достоевски

има живо и модерно разбиране за силата на вярата и за трансформиращата

благодатна сила на християнството, което в своята чистота и пълнота може

и трябва да даде отговор на духовните търсения на съвременния човек като

освободи разума от ограничаващия плен на рационализма.  В този смисъл

християнските  истини,  разкрити  чрез  героите  и  романите  на  големия

писател,  са  израз  на  мистичната  дълбочина  на  християнството  и

съответстват  на  търсенията  на  модерния  човек.  Те  отговарят  на

потребностите  на  неговото  съзнание  и  затова  Достоевски  е  истински

християнин и носител на истинската християнска човечност.

31 Християнството на Достоевски се характеризира с разбирането, че истинската религия
на Иисус Христос е религията на любовта към Бога и човека. Тази истинска релия е открита
и донесена на света от Сина Божий, който чрез Своето въплъщение е свързал в единство
Божественото  и  човешкото,  трансцендентното  и  иманетното,  към  което  единство  е
приобщил  и вярващите в него човеци. Това християнско светоусещане е свързано с един
особен етически максимализъм и мистичен реализъм, които придават характерната духовна
сила  и  въздействие  на  идеите,  героите  и  темите  на  Достоевски.  Те  продължават  да
присъстват  в  съвременната  култура  и  да  въздействат  силно  върху  съзнанието  на
съвременните  читатели,  защото до  голяма  степен  хумодожествения  стил на  Достоевски
въплъщава моного от библейския символизъм и реализъм на образите, идеите и архетипите
на Евангелието.

63



Християнството  на  Достоевски  се  характеризира  с  едновременното

утвърждаване на трансцендентното и иманентно измерение на битието, на

човека и живота. Според него истинската религията не се изразява само в

отношение  към  трансцендентното  или  в  едноизмерно  трансцендиране  на

тукашната реалност или отдръпване от тукашните земни въпроси на живота.

По  същия  начин  и  идеологиите  за  земното  щастие,  които  се  опитват  да

отнемат на човека трансцендентното измерение на неговия живот и да го

затворят  само  в  тукашното  –  земно  и  иманентно  измерение  на

действителността,  не  могат  да  удовлетворят  дълбоките  духовни нужди  и

потребности  на  човешката  личност.  Те  сковават  духа  и  го  затварят  в

материалното. Големите романи на руския гениален познавач на човешката

душа  („Престъпление  и  наказание“,  „Идиот“  „Бесове“  и  „Братя

Карамазови“ ) са посветени именно на едно такова по-дълбоко и цялостно

християнско осмисляне на темите за човека, обществото и държавата. Те са

посветени  на  проблема  за  „подземните“  пластове  на  съзнанието,  за

пагубното  влияние  на  различните  политически  идеи  и  идеологии  на

социализма, нихилизма и на идеята за свръх-човека върху ума и вътрешния

духовен свят на техните привърженици. Трудни и екзистенциално значими

въпроси, които Достоевски поставя без морализаторство, а предимно чрез

полифонията и диалога между гледните точки на неговите герои.32  

Възможно ли е идеологията да замени вярата в Бога? Съществува ли

истинска свобода без Бога и земно щастие, основано само върху притежание

на  материалните  блага?  Справедлива  ли  е  световната  хармония  ако  е

постигната на цената на невинното страдание или за сметката дори и на една

детска сълза? Възможно ли е справедливо устройство на обществото при

отказ  от  личната  свобода на  отделния човек?  Тези  теми се  разглеждат  и

представят в една подчертано духовна светлина на християнството и чрез

тях  Достоевски  разкрива  пътищата  на  истинската  религия  и  истинската

нравственост, която се изразява в закона на Христовата любов към Бога и

ближния.  Този  закон  може  да  бъде  изпълнен  само  чрез  свободно

послушание от страна на човека към Божията воля и синовно отношение

32 Срв. Степанян, К. Явление и диалог в романах Ф.М. Достоевского. СПб, 2007. 

64



към Небесния Отец. В Христовата любов няма принуда и лъжа, не може да

има страх, измама и омраза. Ето защо оригиналните възгледи на Достоевски

за човека и обществото, за личното щастие и общественото благополучие, за

вината  и  наказанието,  за  свободата  и  престъплението,  са  свързани

едновременно с ценностите на европейския хуманизъм, но и с дълбочината

на християнския религиозен хуманизъм и социален реализъм. Политиката и

държавата,  в  този  контекст,  не  могат  да  бъдат  плод  на  идеологически

фикции и въображаеми утопични проекти. Те трябва да служат за благото на

човека  и  обществото,  а  не  за  потисничество  и  унижение  на  отделните

членове на обществото, без значение в името на какви абстрактни ценности

и  идеологически  проекти  се  осъществява  политиката.  Този  християнски

принцип за уважението към човешкото достойнство и неприкосновеността

на  човешката  свобода  е  изключително  силно  застъпен  в  християнските

възгледи  и  творчеството  на  Достоевски.   В  живота  на  човека  и  на

обществото  като  цяло,  всяка  отделна  личност,  според  Достоевски,  има

отговорност както за себе си и за своите ближни. Всеки човек е отговорен

пред  всеки  за  всичко,  а  това  означава  и  за  цялото  човечество.  Тази

отговорност произтича от Бога и се реализира пред Бога, Който е сътворил

човека по Своя образ и подобие (Бит. 1:26-28) и е свързал човечеството по

един  особен  метафизичен  и  съдбовен  начин  като  братска  общност.  Тази

духовна човешка  общност,  обаче,  се  разкрива  в  пълнота  като  братство  в

Личността на Иисус Христос и затова всеки човек е отговорен пред всички и

за всичко, а тази тази отговорност е особено важна по отношение на доброто

и злото като съзнателен избор и плод на човешките действия в този свят.

Подобни  идеи  Достоевски  влага  в  думите  на  стареца  Зосима  от  романа

„Братя  Карамазови“,  но  всъщност  те  са  израз  неговия  християнски

хуманизъм  и  етически  максимализъм.  Принципите  на  християнския

хуманизъм  са  израз  на  дълбокото  духовно  разбиране  на  писателя  за

същинските  човешки  и  нравствени устои  на  живота  и  обществото.  Няма

истинска  свобода  и  истинско  братство  без  Христос,  защото  истинското

братство може да се реализира само ако хората поискат свободно да бъдат

братя в Христа и събратя в името на Христос.  
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Тези  християнски  евангелски  истини  и  етически  принципи  ни

показват  дълбоките  духовни  устои  на  обществената  философия  на

Достоевски,  която  е  надмогнала  повърхностните  идеи  на  тогавашните

хуманистични, социалистически и материалистични социално-политически

идеологеми.  Идеологията  на  социализма  и  материализма  се  опитва  да

осъществи братство на земята без Христос, а това е невъзможно. Хората не

могат да бъдат обединени без истината и свободната любов, които Христос

ги призовава да изберат като извор на техния живот и кръст на духовния

подвиг.  Единство без свобода и любов в Христа е външно принудително

единство, което е тиранично и демонично, а не човешко и Божествено. Това

е основната идея от „Легендата за Великия инквизитор“, разказана в романа

„Братя  Карамазови“,  в  която се разкрива същността  на  антихристиянския

депотизъм. Чрез тази истина Достоевски се проявява като истински пророк,

който предвижда развитието на социализма и материализма в историята на

европейската цивилизация и модерното човечество. Той се опитва да покаже

християнския  отговор  на  социалните  противоречия  и  да  предупреди  и

предотврати по този начин развитието на този античовешки процес. Прави

го чрез християнската мъдрост на стареца Зосима, разкриващи учението за

християнската  любов.  Достоевски,  според  Николай  Бердяев,  се  оказва

истински  пророк  на  Болшевишката  революция  в  Русия,  след  която  се

разкрива  цялата  бездна  на  безбожието,  идеологическите  заблуди  на

комунизма и безчовечното насилие.  

 Думите на Иван Карамазов „Ако Бог несъществува тогава всичко е

позволено!“  са  гениална  формулировка  за  реалните  последици  и

практическите изводи от атеизма и безбожието в живота на хората. Това е

гениално прозрение на Достоевски, изречено чрез неговия герой от романа

„Братя Карамазови“, който е прототип на всички онези, които възприемат

идеите  на  безбожието  като  нова  религия  и  нова  философия  на  живота.

Достоевски не се интересува от абстрактните идеи и теоретичния атеизъм, а

именно  от  духовните  и  практически  резултати  от  безбожието  и  неговите

жизнени  и  екзистенциални  последици.  Безбожието  според  Достоевски  е

измяна и отпадане от Христос. За него вярата в Бога е неотделима от вярата

66



в Христос и верността към учението на Христос. Затова, според писатуля,

неверието и безбожието показват по убедителен начин, че последиците от

това  духовно  състояние  на  заблуда,  бездуховност  и  умопомрачение  са

безчовечността и насилието над свободата на съвестта.

Макар  Достоевски  да  не  е  бил  противник  на  монархията  и  да  не

споделя анархистичните възгледи на Толстой и други радикални течения той

не надценява ролята на държавата и се обявява срещу деспотичните порядки

и авторитарното управление, характерни за имперската политика на руския

царизъм.  Държавата  не  бива  да  се  абсолютизира  и  обожествява,  защото

според  руския  писател  това  би  било  приемане  на  едно  от  изкушенията,

които  Христос  е  отхвърлил  в  пустинята  –  да  се  поклони  пред

светоуправника на „този свят“.  По същия начин следва да се отхвърлят и

утопичните идеологии на социализма за превръщането на камъните в хляб.

За  хляба  на  ближните  и  нуждаещите  се  всеки  християнин  трябва  да  се

грижим, да се борим и да се молим, но не и да приема материализма на

земното благополучие, който признава само за земното и материалното и в

грижата за насъщния хляб пренебрегва Божието слово, чрез което най-вече

живее всеки човек, според думите на Иисус Христос в Евангелието.

По-важни изводи и заключение

1.Начинът, по който Достоевски изследва диалектическото движение

на  идеите  и  тяхното  значение  за  съзнанието  на  конкретната  личност,  е

характерен  за  християнската  екзистенциална  философия  и  затова

Достоевски  може  да  бъде  определен  като  своеобразен  екзисетнциалист

преди екзистенциализма. Неговата християнска екзистенциална философия

е измерима с духовното влияние на такива мислители като Фридрих Ницше

и  Сьорен  Киркегор  и  може  да  се  разглежда  като  ключов  момент  от

развитието на западното християнство и европейска философска култура. С

тези  двама  мислители  го  сближава  любовта  и  предаността  му  към Исус

Христос,  която  остава  неизменна,  независимо  от  критиката  към

историческите  форми  на  християнството  и  деформациите  в  църковния

живот, които не разкриват в пълнота закона на христовата любов на земята.
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Още  преди  самия  Фридрих  Ницше  Фьодор  Достоевски  предусеща

настъпването  на  нихилизма  в  Европа  и  показва  по  убедителен  начин

неговите последици чрез съдбата на своите герои.

2. Достоевски е едновременно типично руски мислител и национален

писател,  но  същевременно  той  е  и  европейски  мислител  според

общочовешката широта на своите възгледи и творчески идеи. По водещите

теми,  по  мащабите  и  дълбочината  на  проблемите,  които  разглежда,

творчеството на Достоевски е християнско по своя основен дух и разкрива

мистичните  корени  на  християнското  учение  за  човека  и  неизследимата

тайна  на  свободата  на  личността.  Достоевски,  според  определението  на

Николай  Бердяев  е  представител  на  Йоановото  християнство  –  това  е

дълбоката  мистилна  традиция  на  християнството,  с  която  е  свързано  и

Източното православие. Той е близък до славянофилите и народниците като

представители  на  чисто  руската  духовна  и  философска  култура,  но

същевременно е и европейски по дух, защото изследва човешките проблеми

през призмата на взаимодействието и различието между руската култура и

европейската  цивилизация.  Едновременното  присъствие  и  единство  в

различието  между Русия и  Европа в  духовните хоризонти  на  Достоевски

създава истинската динамика, придава размах и широта на темите и героите

на неговите романи и придава диалектическа дълбочина на неговите идеи. В

единната  и  многопластова  тъкан  на  художественото  творчество  и

публицистика  на  Достоевски  присъстват  едновременно  единството  на

християнската  култура  и  различието  на  източния  и  западен  път  в

християнската цивилизация. Писателят приема християнството като основа

на универсалната култура на хуманизма и не страда от някакви пристрастия

и  дефицити,  свързани  с  руския  провинциализъм,  национализъм  или

православен конфесионализъм и изолационизъм. 

3.  През  ранния  период  от  своето  творчество  руският  писател  се

приобщава към социалистическия кръг на Петрашевски и е съпричастен към

идеите на руските социалисти-утописти, но неговите възгледи постепенно

съзряват  и  се  задълбочават  духовно  като  окончателно  преминават  към

християнството.  Макар  да  симпатизира  на  социалистическите  идеи
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достоевски никога не се отрича от Христос и винаги мисли, че истините на

Спасителя могат да се свързжат с идеите за справедливостта,  свободата и

братството  като  външен  и  социален  израз  на  християнството.  Това  не  е

християнски  утопизъм,  а  християнски  мистически  реализъм.  Както  сам

Достоевски свидетелства за своята вяра ако някой успее да му докаже че

истината не със Христос, то той отново би избрал Христос, независимо от

това къде е истината. Страданието води до вътрешен прелом на възгледи и

идеи  в  съзнанието  на  всеки  човек,  а  това  е  духовен  опит,  чиито  плод  е

истинското „прераждане на убежденията“. Изпитал този опит в своя живот

Достоевски превръща това екзистенциално измерения на човешкия път към

истината и правдата основна тема на своето мислене и отправна точка за

духовния прелом от хуманизма и социализма към християнството. Процесът

на това вътрешно преображение у твореца настъпва по време на заточението

и тежките изпитания на каторгата, на които той е осъден от императорското

правителство, но тези обстоятелства откриват за твореца голямата тема за

страданието като път към вътрешното духовно пробуждане, просветление на

съзнанието и преобразяване на личността.  Тези идеи стават централни от

този  момент  за  големия  писател  и  доминират  изцяло  съдържанието  и

посланията  на  неговите  зрели  произведения.  Романите  на  Достоевски  от

третия му период, който разкрива неговата творческа зрялост имат и най-

важно  значение  за  разкриване  на  християнските  му  убеждения.  Тук  на

преден план е идеята за братството в Христос и за истинската свобода.

4. Достоевски поставя проблемите на хуманизма върху една духовна

и  културна  плоскост,  свързана  с  преоткриването  на  християнството  и  се

интересува живо и дълбоко от развитието на европейската цивилизация и

европейското общество. Той счита съвсем основателно, че през модерната

епоха  е  настъпил  един  съдбовен  процес  на  секуларизация  в  западната

цивилизация,  който  е   откъснал  европейската  философия  от  нейните

духовни  корени,  свързани  с  християнството.  Достоевски  критикува

европейската цивилизация, която не е тъждествена с духовната култура на

западните християнски вероизповедания. Тази негова позиция е близка до

славянофилите и Данилевски,  до идеите на Ницше,  а в по-ново време до
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теорията на много други европейски мислители като Освалд Шпенглер или

Арнълд  Тойнби.  Критицизмът  на  Достоевски  към  европейската

цивилизация,  не е продиктуван от някакъв дребнав конфесионализъм или

национален егоизъм, а от болка и страдание за съдбата на християнството в

Европа и за съдбата на модерния европейски човек. Не е случаен фактът, че

и до ден днешен личността на писателя и художествените пространства на

неговото духовно творчество са еднакво признати и ценени както на Изток,

така  и  на  Запад  от  европейската  философска  мисъл.  Според  много

изследвания в днешно време Достоевски е един от малкото руски автори,

които са признати като значими фигури и разпознати като ключови фактори

за развитието на западната европейска култура. Таково е мнението за него

на  френските  екзистенциалисти  Камю и  Сартр,  на  Томас  Ман и  Херман

Хесе, на Зигмунд Фройд и други авторитетни мислители и писатели.

5. Достоевски е истински християнски мислител и представител на

руската религиозна-философия, свързана с дълбоките идеи на всеединството

и световната хармония, въплъщението на Божествения Логос и съборността

на Църквата.  В центъра на неговото творчество е идеята за Богочовека и

богочовечеството  и  зцатова  в  неговото  християнство  се  търси  истинския

синтез  между  Божественото  и  човешкото.  Достоевски  не  отрича  Бога  в

името  на  човека  и  не  допуска  да  се  унижава  достойнството  на  човека  в

името на Бога. Той разкрива истинската християнска религия като религия

на радостта, любовта, свободата и братството и отрича религия на страха,

подчинението  и  робството.  Достоевски  съзира  духовния  разпад  на

безрелигиозния хуманизъм на модерната рационалистическа философия и се

превръща  в  същински  пророк  на  антихуманна  същност  на  комунизма  и

болшевишката  революция  в  Русия.  Той  предвижда  упадъка  на

нехристиянския  хуманизъм  и  вътрешното  саморазлагане  на  атеизма  и

материализма,  които водят до дребнавост,  вещомания,  егоизъм и насилие

над  свободата  на  човешката  съвест.  По  своите  идейни  принципи  и

християнски  светогледни  позиции  Достоевски  остава  един  от  водещите

мислители  и  големи  духовни  авторитети  на  християнството  и  един  от

гениите на руската религиозно-философска традиция.  
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Българското евангелско дружество (1875-1958) и

неговата надденоминационна ориентация

 

Симоне Флад

Основаване на Българското евангелско дружество

Още преди  Освобождението,  когато  в  България  има  само  няколко

официално  регистрирани  протестантски  църкви,  чиито  членове  общо  не

надхвърлят  200  души,  и  когато  все  още  не  съществуват  почти  никакви

български  сдружения,  а  още  по-малко  -  с  религиозна  насоченост1,  -  по

инициатива  на  Андрей  С.  Цанов  (1842-1933)  е  основано  Българското

евангелско дружество (БЕД). Цанов е сред първите протестанти в България2

и е един от първите българи,  който,   след като завършва Американското

училище  в  Пловдив,  продължава  образованието  си  в  САЩ  (1868-1871).

Когато се връща в България, работи като учител и директор на местното

читалище  в  Разград,  а  през  1873  г.  вече  е  назначен  в  Американското

училище в Самоков3.  Съчиненията,  които той пише през целия си живот,

свидетелстват  за  многостранния  му  интерес  към  естествените  науки,

философията, богословието, също така - към историята и политиката4.

През есента на 1874 г. Цанов се обръща към първите двама българи,

1 Гаврилова,  Р.,  Еленков,  И.  Към  историята  на  гражданския  сектор  в  България.
Изследване на гражданския сектор. Т. 2. София, 1989. 20-24.
2 Много години по-късно Цанов пише, че са му известни само четирима-петима българи,
които преди него са се определили като протестанти. (Цанов, А. Историята на Българското
евангелско благотворително дружество. – В: Юбилейна книга на Българското евангелско
благотворително  дружество  по  случай  петдесетгодишнината  му,  1875-1925.  София,
Гладстон, 1925. 6.)
3 Сведения за живота на Цанов има в неговата отчасти автобиографична книга „Целта и
щастието на човешкия живот. Или моите научни и религиозни борби“, която той пише през
1927  г.  в  напреднала  възраст.  Там  разглежда  детайлно  своето  детството,  както  и
младежките, и студентските си години до 1871-а.  Виж също допълнителна биографична
информация за Цанов:  Пенев, А.  Андрей Цанов. – В: Радетели за просвета и книжнина.
София: Народна просвета,  1986.  467-472;  Хаджиниколова,  Е.  За Андрей С. Цанов и за
създаването на Българското евангелско дружество през 1875 г. в Самоков. - Годишник на
департамент История към НБУ, 2007, № 2. 246-260. //   <http://ebox.nbu.bg/pro/6%20Elena
%20Hadjinikolova%20+.pdf>
4 По повод смъртта му в „Зорница“ (бр. 4 от 7 апр. 1933) е публикуван и списък на всички
негови произведения и книги.
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ръкоположени като евангелски пастири, - Иван A. Тонджоров (1845-1922) и

Никола  T.  Бояджиев  (1841-1891),  -  за  да  ги  приобщи  към  идеята  за

основаване на Българско евангелско дружество. Наред с тях за каузата са

спечелени и други протестанти. Така от 16 до 19 юли 1875 г. в Самоков се

провежда Учредителното събрание на  БЕД.  Като имаме предвид,  че  тази

конференция – според известните досега факти – е първата надрегионална

среща на евангелски вярващи в България, можем да оценим нейното голямо

значение за все още младото евангелско движение, участниците в което на

практика  са  твърде  незначително  малцинство  в  тогавашното  българско

общество. Думите,  с които Цанов описва настроението на това събрание,

звучат  доста  възторжено:  „Никога  няма  да  забравя  с  каква  радост  ние  в

Самоков посрещахме възхитените гости... Tо бе едно честито веселие, един

общ възторг, който с пари не се купува и който всякога не става.“5

В  САЩ  Цанов  се  запознава  с  различни  християнски  сдружения,

чиято дейност го вдъхновява. Той обаче не прилага буквално техния модел

на работа, а с БЕД създава една организация, приспособена към българските

условия и нужди. Структурата на дружествата е заимствана от българските

читалища6. За  разлика  от  християнските  сдружения  в  САЩ,  които

обикновено си поставят  една конкретна цел,  БЕД е замислено с доста по-

широкообхватна дейност, както показва уставът му: „Целта на Дружеството

е да се труди да разпростира чистата Христова вяра и добра нравственост

между человеците,  особено между нашия български народ.“7 Тази цел се

постига  преди  всичко  с  литературна  дейност,  издаване  на  авторски  и

преводни книги и брошури, както и тяхното разпространение. Освен това се

предвижда подпомагане (финансово) на евангелски църкви и общности. По-

късно целите на  БЕД стават  още по-широки:  „да  върши благотворителна

5 Цанов, А. Българското евангелско дружество и евангелската литература. – В: Юбилеен
сборник  по  случай  петдесетгодишнината  от  започването  на  евангелската  мисионерска
дейност в България. Самоков, Евангелско училище, 1909. 38.
6 Кондарев, Н., Сираков, С., Чолов, П. Народните читалища преди Освобождението. Т. 1.
София, Отечествен фронт, 1972. 56-58.
7 Устав на Българското евангелско благотворително дружество, 1925. София: Игнатов &
Синове, 1926. §2.

73



работа“8 и  „да  работи  за  обединението  на  българското  евангелско

движение“9.

В основаването на БЕД не участват пряко чуждестранни мисионери

нито от Американския борд,  нито от Методистката мисия,  нито от други

организации.  Те по принцип приветстват тази инициатива,  която допълва

мисионерската  им  дейност,  и  изразяват  своята  подкрепа,  като  от  самото

начало членуват в дружеството. Ето как А. Цанов обобщава мотивацията за

основаването на БЕД: „И ний, българите, трябва да полагаме усилия и да

правим жертви в тази най-благородна и честита работа [разпространението

на Евангелието], а не само да чакаме за помощ отвън.“10  Тук се откроява

значението на инициативата за създаването на дружеството по отношение на

младото тогава евангелско движение в България. БЕД се оказва достатъчно

зряло, така че съзнава задачата си да съдейства за разрастването на Божието

царство,  и  е  готово  да  работи  с  малкото,  което  има,  а  не  да  предаде

отговорността  изцяло  на  разполагащите  с  повече  ресурси  чуждестранни

мисионери, в определен смисъл „професионалисти“. 

Развитие на БЕД

Макар  че  дружеството  е  създадено  в  изключително  несигурни  и

трудни  времена,  следват  много  активни  години  в  неговото  развитие.

Въпреки  Априлското въстание и  двете  войни през  първите  15 години от

съществуването си БЕД издава дванадесет произведения, наред с месечните

„Неделни уроци“ (помагало за четене на Библията, предимно за възрастни) и

месечното  списание  „Домашен  приятел“,  което  се  разпространява  чрез

пътуващи  книжари  и  в  книжарницата  на  дружеството  в  София11.

8 Между 1900 и 1935 г. официалното име на БЕД е Българско евангелско благотворително
дружество.  Всъщност  в  цялата  история  на  БЕД  благотворителността  играе  само
второстепенна роля.
9 Устав на Българското евангелско дружество: прегледан и одобрен от една комисия и от
Общото събрание,  държано  в  Самоков  от  16  до  19  юли 1875.  Цариград,  Печатница  на
Папазян, 1875, §2.
10 Цанов,  А.  Историята  на  Българското  евангелско  благотворително  дружество.  –  В:
Юбилейна книга на Българското евангелско благотворително дружество... 9.
11 Когато  не  е  цитиран  конкретен  източник,  сведенията  за  развитието  на  БЕД  и  за
различните сфери на дейността му произтичат от неговите годишни отчети (Отчети  [до
1909 г. Изложения] на Българското евангелско дружество, 1875-1946).
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Стабилизирането на младата Евангелска църква в София е важна подкрепа

за БЕД. В този период дружеството може да се похвали с постоянна членска

маса от около 200 души и допълнително между 300 и 600 дарители. През

1891 г. БЕД губи двама от своите най-влиятелни водачи: Иван Тонджоров е

изключен, тъй като  изневерява на съпругата си, а Никола Бояджиев умира

неочаквано, навършил едва 50 години. Но фактът, че дружеството успява да

се справи с тази голяма загуба практически без да понесе щети, показва, че

15  години  след  основаването  си  то  има  здрави  позиции  в  евангелското

движение.

След като през 1891 г. финансовата отговорност за църквата в София

е  предадена  на  Американския  борд,  се  освобождават  средства  за  други

важни дейности: строеж на централа на дружеството в София и по-сериозно

подпомагане на различни евангелски църкви. Строежът на  централата обаче

предизвиква доста проблеми. В началото на  XX в. тежестта на взетите за

строежа заеми заплашва да смаже и другите сфери на работа. До 1910 г. с

обединени  сили  тази  първа  криза  е  преодоляна,  преди  всичко  чрез

безлихвения заем от съмишленици и поддръжници на дружеството. Броят на

членовете до Първата световна война не нараства и остава около 200 души.

Но  същевременно  броят  на  дарителите  се  покачва  значително,  което

показва,  че  причините  дружеството  да  не  се  разширява  са  главно

икономически, а не предизвикани от намаляващ интерес към дейността му.

След края  на  Първата  световна война  настъпва първият възход на

БЕД, особено що се отнася до броя на неговите членове:  през 1919 г.  са

регистрирани над  1600  души,  което  е  най-високият  брой  в  историята  на

дружеството.  На  практика  това  става  възможно  поради  нарастващата

инфлация.  Като  се  прибавят  и  около  600  дарители,  се  оказва,  че

приблизително  една  трета  от  регистрираните  в  църквите  по  това  време

протестанти са ангажирани в БЕД12.

В  тези  години дружеството  съдейства  за  съживителната  дейност  в

цялата страна, като поема част от разходите на пътуващите проповедници и

12 Според  преброяването  на  населението  от  1920  г.  5617  българи  се  определят  като
протестанти.  (Статистически  годишник  на  Българското  царство.  Год.  23.  С.,  Държавна
печатница, 1931. 32.) Броят, който църквите посочват за този период, като цяло е малко по-
нисък.

75



целенасочено  разгласява  техните  изяви.  Освен  това  отговорността  за

традиционния евангелски седмичник „Зорница“ преминава от Американския

борд  към  БЕД,  като  става  негов  орган.  50-годишният  юбилей  на

дружеството е отбелязан през 1925 г. с голямо тържество и като нова цел в

устава  се  посочва  обединяването  на  двете  мисии  (Американския  борд  и

Методистката  мисия),  както  и  на  всички  евангелски  общности  в  една

обединена  Евангелска  църква13,  до  което  всъщност  никога  не  се  стига.

Същевременно, наред с тези успехи в развитието на БЕД, тогава се проявява

и тенденцията към все по-силно институционализиране, преди всичко като

се  отделят  много  ресурси  за  управлението  на  финансовите  средства.  От

друга  страна,  назрява  и  конфликтът,  в  чиято  основа  е  либералното

богословие,  внесено  в  страната  от  мисионери  на  Американския  борд.  В

рамките на БЕД този конфликт намира израз най-вече в дискусиите около

ориентацията и съдържанието на в. „Зорница“.

Тези разногласия, към които се добавят и други проблеми, водят до

недоволство  от  дългогодишното  ръководство  на  БЕД.  Критиката  се

концентрира главно върху влиятелната, но и спорна фигура на Димитър Н.

Фурнаджиев, който две десетилетия е председател на Управителния съвет на

БЕД. Ето защо събитията по време на скандалния годишен събор през 1932

г. в Лъджене (днес квартал на Велинград) довеждат БЕД и цялото българско

евангелско движение до криза. Резкият на моменти тон в дискусията по тези

въпроси,  отдръпването  на  Баптисткия  съюз  от  БЕД  и  от  Обединените

евангелски църкви (ОЕЦ), видимият спад в членския състав на дружеството,

както и слабата посетеност на годишните събори са част от последиците на

кризата.  Тя  обаче  не  завършва  с  упадък  на  БЕД,  а  се  стига  до  известна

преориентация, която се откроява в новия състав на Управителния съвет и в

успешното помирение с баптистите. 

За  десетте  последни активни години  на  дружеството  е  характерно

нарастване  на  ограниченията  по  време  на  царската  диктатура  и  Втората

световна  война.  Засилващата  се  цензура  спъва  най-силно  литературната

дейност на БЕД, която при други обстоятелства би се разширила доста. С

13 Тук не става дума за Обединените евангелски църкви (ОЕЦ) – съюз, който е създаден
през 1909 г. и представлява евангелското движение пред държавата.
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края на войната настъпва нов подем, проявен преди всичко в нарасналата

членска маса, която вече е от 10 до 20% от църковните членове на дадена

деноминация.  Но  този  разцвет  на  БЕД  трае  кратко  –  той  е  насилствено

прекратен  чрез  държавните  мерки  срещу водещите  евангелски  пастири в

края  на  1948  г.  Наред  с  тях  са  арестувани  и  много  от  членовете  на

Управителния съвет на дружеството. От този момент то съществува само на

хартия.

Юридическото закриване на БЕД според новия Закон за сдруженията

от  1951  г.  е  въпрос  на  време.  През  1952  г.  решението  за  закриването  е

отхвърлено, но през 1958 г. то е изпълнено и по този начин Евангелското

дружество официално прекратява съществуването си. Така закриването на

БЕД не е предопределено от вътрешни фактори, както е типично за други

сдружения, а е наложено отвън, при това в момент на много активна фаза от

неговата дейност.

Надденоминационният характер на БЕД

Макар  в  уставите  на  БЕД да  не  се  споменава  конкретно  неговият

надденоминационен  характер,  от  самото  начало  на  съществуването  му  е

ясно, че това ще бъде основата на дейността му. В БЕД се предвижда да

участват  българи  евангелисти  от  всички  деноминации14.  Освен  това  се

препоръчва  дискусиите  по  богословски  въпроси,  спорни  сред  различните

евангелски  деноминации,  да  се  избягват  на  съборите  на  БЕД.  Например

годишният събор от 1877 г. отхвърля предложението на един баптист да се

обсъди въпросът за кръщението и излиза със становището, че тези проблеми

са в сферата на компетентност на църквите и деноминациите15. Също така

през  1920  г.,  когато  навлизането  на  петдесятното  движение  обременява

много църкви, това не се разисква на събора на дружеството.

Трябва  да  се  има  предвид  и  фактът,  че  когато  БЕД е  основано,  в

България все още няма ясно изразени деноминации. Но и тогава могат да

14 Градинаров, С.,  Стефанов, И.  Църковната плодотворност и Българското евангелско
благотворително дружество и евангелските църкви. Бургас, 1921. 16.
15 Цанов,  А. Българският  евангелизъм  -  що  да  се  прави  за  в  бъдеще?  По  повод
тазгодишния събор на Българското евангелско благотворително дружество в Лъджене през
1932 г. 1932. 8.
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бъдат  разграничени  три  групи сред  протестантите.  Първата  се  състои  от

църкви и общности, възникнали във връзка с Американския борд, които през

1889 г. учредяват Съюз на евангелските църкви16. Втората група спада към

Методистката  мисия  северно  от  Стара  планина.  През  май  1892  г.  те  се

обединяват  в  Българска  методистка  мисионерска  конференция17.  Третата

група  остава  много  малка  в  продължение  на  десетилетия  –  това  са

привържениците  на  баптизма,  които  през  1880  г.  основават  първата  си

църква и от 1908 г. са организирани в  Съюза на баптистките църкви18.

До появата на петдесятното движение в България през 20-те години

на  ХХ  в.  конгрешаните  са  най-голямата  група  сред  протестантите,  като

броят им значително надвишава участниците от останалите деноминации.

Съставът на членската маса и по-специално на ръководството в Българското

евангелско  дружество  също  отразява  този  факт.  Освен  това  всички

основатели на БЕД са от южните църкви. От началото на  XX в. се полагат

все повече усилия да нарасне броят на членовете от методистките кръгове,

което  се  осъществява  след  Първата  световна  война. Поради  малката  им

численост  на  национално  ниво  до  30-те  години  на  ХХ  в.  баптистите  не

играят почти никаква роля в БЕД. Трябва да се отбележи, че първите водачи

на  умереното  крило  в  петдесятното  движение,  което  през  1928  г.  се

присъединява към Съюза на петдесятните църкви, също се включват в БЕД,

например  Николас  Николов,  Сийка  Дрянова  и  Павел  Рахнев.  Всъщност

разрастването  на  членската  маса  в  БЕД  от  редиците  на  петдесятните

вярващи  в  крайна  сметка  изостава  от бързите  темпове  на  растеж  в

петдесятното движение. 

През  годините  в  дружеството  се  утвърждава  едно  (дълго  време

негласно) споразумение - наличните средства да се разпределят според броя

на членовете от отделните деноминации. Чрез тази практика се подпомагат

16 Едва през 1949 г. като уточнение в името се добавя „съборни“ (Вестители на истината:
история на евангелските църкви в България. София, Българско библейско дружество, 1994.
143).
17 Barclay, W. Widening Horizons 1845-1895. Vol. 3. – In: History of Methodist Missions. The
Methodist Episcopal Church 1845-1939.  Part 2. New  York,  Board  of  Missions  and  Church
Extension of the Methodist Church, 1957, p. 103. 
18 Евангелист. Орган на Евангелския баптистки съюз в България, 1923-1924, № 9-10. 5-8;
Angelov,  T.  The Baptist Movement on the Balkan Peninsula.  Prague,  2000,  p.  23.  //
<http://protestantstvo.com/pdf/BaptMovement.pdf> (29.07.2014).
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предимно църкви от най-силно представения съюз - на конгрешаните. 

Така БЕД още преди формирането на деноминациите предлага една

платформа за контакти между отделните евангелски църкви и групи. Целта

на  тази  платформа  е  постоянно  да  напомня,  че  вниманието  трябва  да  се

съсредоточава върху сходствата, а не върху богословските позиции, които

разделят различните общности. Естествено, това не се получава постоянно,

но все пак е удивително, че освен дискусията за либералното богословие в

БЕД не се разискват други спорни богословски теми. 

В Евангелското дружество сътрудничеството между хора от различни

църкви  и  деноминации  се  осъществява  конкретно  преди  всичко  в

Управителния  съвет  и  в  различните  комисии.  Докладите  за  годишните

събори като цяло (с изключение на периода преди и по време на кризата в

началото на 30-те години на ХХ в.) и най-вече през последните години сочат

една принципна удовлетвореност от контактите с вярващи от други църкви,

както и едно осезаемо единство сред участниците.

Несъмнено, желаната надденоминационна ориентация винаги изисква

и  конкретно  приложение  на  практика. Единството  между  евангелските

групи  в  началото  е  затруднено  от  доминантността  на  конгрешаните  в

дружеството, но с времето това единство многократно е търсено, изисквано,

а също и преживявано на дело. Постепенно тенденцията за преобладаването

на конгрешаните в БЕД намалява и вече не е толкова подчертана, както в

първите десетилетия. Когато в дружеството започват да се включват около

10-20 % от членовете на отделните църкви (с изключение на петдесятните,

при  които  този  процент  е  по-малък),  картината  на  членската  маса  става

значително по-балансирана.

Обобщение

Основаването на  Българското евангелско дружество през  1875 г.  е

отражение на духовната зрялост на първото поколение български евангелски

християни,  както  и  на  тяхната  отдаденост  за  разпространението  на

Евангелието.  Историята  на  БЕД сочи ползата  от  съществуването  на  една

надденоминационна организация и плодовете от нейната дейност. Разбира
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се,  големите  възможности  пред  нея  се  оказват  и  предизвикателства  в

развитието иѝ . 

Българското евангелско дружество може да послужи за пример как

дори  в  трудни  обстоятелства  и  несигурни  времена  една  малка  група  от

вярващи с  обединени сили успява да  даде своя  ценен и траен принос за

разпространението на благата вест.
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Българските военни маневри през 1905 г., видени през погледа

на френски наблюдател

Георги Пеев

В началото на ХХ в. в  eвропейското военно-политическо пространство

съществуват две големи противостоящи си обединения. Сключеният през 80-те

години на XIX в. Троен съюз, включващ Германия, Австро-Унгария и Италия,

предизвиква  Франция  и  Русия  да  подпишат  последователно  три  съюзни

договори през 1891, 1893 и 1894 г. а през 1904 г. Франция успява да привлече

като съюзник и Великобритания.  Окончателно Антантата  ще бъде оформена

през  1907  г.,  когато  Русия  и  Великобритания  на  свой  ред  загърбват

противоречията си с подписването на двустранно съглашение.

Десетилетието, предхождащо избухването на Първата световна война, се

характеризира,  от  една  страна,  със  започването  на  надпревара  във

въоръжаването  между  двата  блока,  а  от  друга,  с  търсене  на  съюзници  сред

останалите европейски държави.  България не остава встрани от събитията  и

Великите сили започват да „ухажват“ както българския княз Фердинанд, така и

тази част от политическия и военен елит на страната, за която се смята, че може

да окаже влияние върху насоките на външната иѝ  политика.

Първата стъпка за установяване на двустранни военни отношения между

България  и  Франция  е подписаното  на  2  август  1897  г.  споразумение  за

създаването и организираното на Българския военноморски флот и обучението

на български военен персонал, който да служи на военния кораб тип „авизо“,

наскоро закупен във Франция. На 28 август същата година във Варна пристига

военна  мисия  начело  с  Пол  Пишон. Този  офицер  ще  остане  11  години  в

България и ще спомогне за изграждането на военноморския флот на страната.

През май 1904 г. Франция изпраща и свой  постоянен военен аташе в София –

капитан Аделберт. Една от неговите задачи е да противодейства на търговските

81



представители  на  фирмите  „Манлихер“  и  „Круп“,  от  които  до  този  момент

българската войска се въоръжава, и те да бъдат заместени с френски. Другата

негова задача е да следи развитието на армията. Капитан Адалберт се справя

добре  и  с  двете.  Българското  правителство  започва  да  разнообразява

въоръжението на армията си, закупувайки и френско оръжие. Високите оценки,

които дава военният аташе на българските войници и офицери,  довеждат до

засилен  интерес  от  страна  на  френския  Генерален  щаб  към  армията  ни,  а

военните маневри са чудесна възможност да се види състоянието иѝ .

За първи път подобен наблюдател от френска страна е барон Виалар –

френски военен  аташе в Цариград,  на  когото  още  през  1896  г.  е  заповядано

лично да присъства на военните маневри в Княжеството. След като изпълнява

нареждането и наблюдава българските учения, в специален доклад от 29 август

1896 г. той дава много добра оценка за качествата на българската армия. Виалар

е  и  първият французин,  който предлага да  се  разреши  достъпа  на  български

офицери до френското военно училище Сен-Сир.1 Шест години по-късно – през

1902  г.,  и  българските  военни  получават   покана  да  присъстват  на  военни

маневри във Франция, като полковник Фичев е изпратен като наблюдател2. И

през следващите години се спазва практиката реципрочно български офицери

да присъстват във Франция на годишните маневри, както и да бъдат изпращани

френски наблюдатели в България.

Стремежът към разширяване на военното сътрудничество между двете

държави проличава от отправената покана единствено към Франция да изпрати

специален наблюдател на годишните маневри в България през 1905 г.. Париж

приема поканата и на ученията освен акредитираните в София военни аташета,

присъства  и  капитан  Патрис  Махон –  артилерийски  офицер,  прикрепен  към

Втори отдел на Генералния щаб на френската армия, т.е.  към разузнаването.

Изборът  на  Махон  не  е  случаен.  Доброто  му  познаване  на  руски  език  и

командирoвката  му в  Северната  империя  няколко  години по-рано  го  правят

1 Etat-major de l’armée de terre. Service historique- Vincennes, Série 7N, carton 1192.
2 Полковник Фичев. Френските маневри от 1902 година. – Военен вестник, август 1902 г. 
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един от  най-добрите френски специалисти  по проблемите на руската  армия.

Под псевдоним (Art Roe) или под собственото си име той публикува студии и

анализи,  свързани с промените в  руските  въоръжени сили след неуспешната

война с Япония3.

Показаните  в  битките  и  сражения  слабости на  руската  армия логично

дават отражение и в България – българските военни започват все повече да  се

обръщат към Запада.  Промяната вече е започнала – френският  военен аташе

капитан Аделберт няколко месеца по-рано докладва за започналата тенденция

българските офицери да се отдалечават от руските военни образци, като дава и

редица  примери. Генерал  Вазов  –  началник  на  артилерията  на  Княжеството,

подготвя  правилата  за  маньоврите  на  артилерията,  вдъхновявайки  се  от

френските разпоредби, а „Инструкциите за бързострелната полева и планинска

артилерия“  и  „Инструкции  за  използването  в  сраженията  на  бързострелната

полска артилерия“  на българската  армия от 1905 г.  са  пряко пригодени към

нашата  войска  от  тези  на  френската  артилерия,  приети  на  8  юни  1903  г. 4

Въведените  „Правила  за  обучение  и  воденето  на  сражения  на  пехотата“  от

същата 1905 г. са буквален превод на   френските правила от 3 декември 1904 г..

Правилата  за  маньовър  на  кавалерията,  приети  в  България  през  1905  г.,  се

опират на подобни френски и италиански разпоредби5. Но въпреки тези стъпки

докладът на Адалберт заключава, че  българските висши военноначалници все

още „твърде бавно се отварят за западните идеи“6.

Друга важна стъпка за формирането на командния състав е обучението

му в чужди военни училища и българското правителство се възползва, когато

има тази възможност. Така, както предлага барон Виалар едно десетилетие по-

рано,  Франция  отваря  военните  си  училища  за  българските  офицери, докато

германците продължават да не ги допускат в своите. През 1905 г. има четирима

български курсанти във френската Военна академия, двама във Висшето военно

3 Mahon. L'armée russe depuis la dernière campagne. Revue militaire des armées étrangères .7.1907
4 Etat-major… Série 7N, carton 1190.
5 Ibidem
6 Ibidem
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училище, един във Военно-приложната кавалерийска школа и един във Военно-

приложната  артилерийска  школа.  През  тази същата  година  пет командири на

батерии минават практическо обучение за стрелба на полигона в Поатие7.

Всичките  тези  промени превръщат  маневрите  през  1905 г.  в обект на

голям интерес и те трябва да дадат отговор на въпроса дали изградената  по

руски  образец  българска  армия  ще  продължи  с  реформите  и  как  те  иѝ  се

отразяват. В този случай погледът на наблюдател като капитан Махон – добър

познавач  на  различните  военни  доктрини  и  тяхното  приложение  е  много

полезен.  Докладът,  който  той  подготвя,  надхвърля  чисто  професионалните

военни оценки и в него се съдържат редица политически наблюдения и мнения.

Краткият  разговор  с  княз  Фердинанд  обхваща  редица  злободневни  теми,

свързани както с България и отношенията с нейните съседи, така и политиката

на Великите сили – поражението на Русия и последиците от него в Далечния

изток,  кризата  между  Франция  и  Германия,  свързана  с  Мароко  (т.нар.

Танжерска криза), влиянието на пацифистките среди и социалистическите идеи

върху  общественото  мнение  и  политическите  среди  във  Франция,  върху

вероятността  Франция  да  се  окаже  изолирана  и  възможността  да  преоцени

своята политика спрямо Германия. Князът споделя пред френския представител

своята  загриженост,  че  Париж  се  е  оказал  неразбран  и  без  чуждестранна

подръжка  в  своята  външна  политика,  а  във  вътрешната  „Господин  Жорес  е

сътворил големи злини“. Това изявление на българския държавен глава става

само два месеца след т.нар Берлинска реч на  Жорес, публикувана на 9 юли

едновременно във вестниците Vorwärts на немски и в Humanité на френски под

заглавие  „Мирът  и  социализмът“.  Жорес  категорично  се  обявява  срещу

„чудовищния  милитаризъм“,  който  провеждат  правителствата  на  Франция  и

Германия, и се обявява срещу съюза с царска Русия. Интересно е, че в същото

време княз Фердинанд в разговора с П. Махон сам заявява, че не може да се

произнесе дали не е в интерес на Франция да се сближи с Германия, което е

7 Ibidem
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едно от исканията на Жорес. Явен факт е все още съществуващото недоверие

което съществува към един съюз Париж-Лондон.

По отношение на Балканския полуостров българският  държавен глава

отбелязва  проблемите със  съседните  страни – изпитваната  неприязън  от цар

Петър  Караджорджевич,  взел  властта  след  преврат  две  години  по-рано,  и

опасността  дори  от  въоръжен  конфликт  с  Румъния.  Френският  капитан  сам

забелязва подозрението,  което изпитват и домакините към румънския военен

аташе.  Причината  за  тази  криза,  започнала  няколко  години  по-рано,  е

активизирането  от  края  на  деветнайсети  век на  румънската  пропаганда  сред

куцовласите  на  територията  на  другите  балкански  държави.  В  отговор  на

кампанията  ВМОРО  и  ВМОК  убиват  в  Букурещ  Стефан  Михайляну  –

журналист, роден в Охрид.  Румъния изпраща войски по дунавската граница и в

продължение  на  няколко  месеца  двете  държави  са  на  ръба  на  войната.

Сблъсъкът е избегнат след като българското правителство арестува и започва

процес  срещу  замесените  ръководители  на  организациите,  които  в  крайна

сметка  са  оправдани.  Но  отношенията  между  двете  държави  остават

напрегнати, за което говори и мястото, избрано за маневрите – в близост до

дунавския бряг.

Като  се  основава  върху  видяното  и  чутото  капитан  Махон  дава

достоверна оценка за състоянието и качествата на българските въоръжени сили.

Той отбелязва издръжливостта на пехотата, добрите действия на артилерията,

„пламът в командването“ на подофицерите и офицерите. 

Същевременно  посочва,  че  кавалерията  явно  още  не  е  достигнала

„желаното  съвършенство“  и  командването  спестява  показването  на  нейните

действия  пред  чуждите  военни  наблюдатели.  Впрочем  подобно  мнение  е

изказал предишната 1904 г. и военният аташе капитан Адалберт: „Българинът е

изключителен пехотинец, първокласен  артилерист,  но  още  не  е  добър

кавалерист.“8 Но  от  доклада  се  подразбира,  че  по  основния  въпрос  –  дали

руското  влияние  върху  българската  армия  продължава  да  е  силно  въпреки

8 Etat-major… Série 7N, carton 1190.
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претърпяното поражение в руско-японския конфликт за Манджурия и Корея,

Махон е съгласен с оценката, дадена от сънародника му.

Трябва  да  мине  едно  десетилетие,  преди  опитите  за  промяна  и

намаляване на влиянието на руската военна доктрина върху българските военни

да стане  факт.  Влизането  на  българската  армия през  1915 г.  на  страната  на

воюващия с  Русия  Троен  съюз във  вече  разгорелия  се  световен  конфликт  я

заварва  все  още  робувайки  на  Суворовския  принцип  „пуля  дура,  штык

молодец“.  И  в  началните  сражения  много  войници  и  офицери  загиват,

щурмувайки  героично  „на  нож”,  защитаваните  от  картечници  и  артилерия

укрепени позиции. Бойните действия сами ще покажат нуждата от преоценка на

начините  на  воюване  и  замяна  на  руската  доктрина  с  по-подходяща  и

съобразена  с новите условия, така както предричат френските офицери.

П. Махон продължава своята военна кариера вече като майор до смъртта

си  в  началото  на  Първата  световна  война,  през  август  1914  г.  край  град

Висенбах. Посмъртно е произведен в подполковник.

12 октомври 1905
Три дни с българската армия

(Доклад от мисия)
Капитан Махон

Като  единствен  чуждестранен  офицер,  поканен  на  маневрите,
пристигнах в София на 18-и септември и вече беше много късно, за да заема
място  в  специалния  влак,  превозващ  военните  аташета  към  Сомовит.
Използвайки първия влак,  който ми позволяваше да се  присъединя  към тях,
пристигнах  на  19-и в  5  ч.  на  гара  Крета  (на  километър  на  юг от  Сомовит),
където  се  намираше  Генералният  щаб  на  Княза.  На  слизане  от  вагона  бях
посрещнат по много любезен начин от генерал Николаев – генерал-адютант на
Княза.  Представих  се  на  министъра  на  войната  генерал  Савов  и  на  генерал
Димитриев в момента, когато двамата се подготвяха да се качат на конете,  а
след това воден от капитан Луков, който преди няколко дни присъстваше на
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френските маневри, се отправихме за да се присъединя на място към групата на
военните аташета.

Те са били доведени със специален влак до Гулянци (по средата между
Сомовит и Крета),  след което са тръгнали на коне на изток към мястото на
маневрите;  следователно  ние  също  трябваше  да  тръгнем  в  тази  посока,
пресичайки р. Вит, а след това и към защитната позиция, чието атакуване бе
основното упражнение за този ден.

Става  дума  за  едно  било,  успоредно  на  течението  на  Вит,
представляващо от север на юг поредица от оголени височини,  защитени от
естествена пропаст, в чието подножие се намират селата Шияково и Коприва
(днес село Ленково). Тази отбранителна позиция има прекрасно разположение
благодарение на отличния поглед от нея към отсрещните височини както и на
своя релеф, издигащ се на стръмните си склонове на повече от петдесет метра
над  Коприва.  Ясно  е,  че  завладяването  на  подобна  позиция  не  може  да  се
постигне с еднодневно сражение и че спектакълът, на който сме поканени, ще
бъде поредица от сражения, оформящи цялата картина на една предполагаема
битка.  Слабостта на посочения като отбраняващ се неприятел (една дивизия,
представлявана  от  батальон  сапьори),  правата  линия,  която  заемаше  пред
хълма, която видяна от терена на атаката, трасираше отдалече целия контур на
позицията, подчертаваше още веднъж този условен характер. Според военния
министър, който ми обяснява сценария върху карта, интересът и значението на
този ден се състои в непознаването от атакуващите на тактическата част и в
задължението  да  се  ориентират  само  и  единствено  по  данни  на  своето
разузнаване; тази трудност обаче бе предварително разрешена, защото планът
за  действие  предвиждаше  придвижването  им  в  две  колони  към  Шияково  и
Коприва. В крайна сметка ставаше дума за тактическо разгръщане, за маневри
по  руски  образец.  Първото  чувство,  което  изпитах,  бе  за  трудността  да  се
коментира трайният отпечатък, оставен от създателите на българската армия,
върху техните ученици, дори след руското военно фиаско в Далечния изток. 

Всяка  от  двете  успоредно  придвижващи  се  колони  или  армейски
корпуси  на  атакуващата  страна  има  в  състава  си  по  четири  полка  пехота,
артилерийски  полк  (6  батареи),  два  конни  полка  върху  унгарски  коне  (6
ескадрона) и 2 групи от дивизионна кавалерия, яздещи местна порода коне (6
ескадрона).  В  момента,  когато  се  присъединявах  към  групата  на  военните
аташета,  авангардът  на  лявата  колона,  която  единствено  се  виждаше  (5
дивизионни  ескадрона,  артилерийска  част,  полк  пехота),  започна  да  се
разгръща.  Отдалеч  се  виждаха  стълбове  прах,  показващи  движението  на
кавалерията,  отделяща  се  от  колоната,  за  да  действа  изключително  в  южна
посока.  Тези действия на откъсващата се от основното ядро част  бе всичко,
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което ние трябваше да знаем за действията на род войска, за който очевидно
българите си дават сметка, че не е достигнал до желаното съвършенство и те се
притесняват от критиките на чужденците.

След като бях представен на изисканото тяло на акредитираните в София
военни аташета, полковник Фичев, определен да води нашата група, ни заведе
до мястото, където Князът се бе разположил със свитата си.  Флигел-адютантът
генерал Марков ме повика, за да ме представи.

- Това е израз на любезно внимание – започна Князът – да изпратят от
Франция  офицер  на  моите  малки  маневри.  Това  явно  е  израз  на
доброто  отношение  на  френския  президент  към  мен  и  аз  му
благодаря.

Наблягайки  на  близките  добри  отношения  съществуващи  между
Франция и България,  той ми заговори на английски,  а след това на руски и
разговорът  продължи на  този  език  върху личността  на  генерал  Драгомиров.
Князът се е запознал с него през 1896 г. в Москва по време на честванията на
коронацията; след това се е спрял в Киев, за да се срещнат, видял го е  и отново
тук през 1903 г. по време на шипченските тържества.

Той се обръща и разговаря последователно с всеки от военните аташета,
след което ни оставя на строгия надзор на полковник Фичев и ние се връщаме
към наблюдателния пост срещу село Коприва.  

Авангардът  на артилерията  започва  серията  от  невероятни тактически
решения, заемайки позиция на самото било на височината; пехотата задминава
тази височина и излиза на открито в равнината. От дълбоката долина, от която
нито една част не е защитена от неприятелския огън, в най-ниската си част при
Коприва  се  виждат  къщи  със  сламени  покриви,  оградените  хамбари  и
безформени купи сено; отзад се издигат височините, върху които е разположена
отбранителната позиция, а още по-далеч на хоризонта се откроява синята лента
на Дунав.

Два часа следобед е, когато голямокалибрената артилерия откри стрелба
с батареите  от  авангарда и започна  обща атака.  Освен полка в  авангарда се
включват само два пехотни полка; четвъртият полк съвместно с планинската
артилерия  започва  обхождаща  маневра,  за  която  ни  говорят,  но  чието
извършване не ни е дадена възможност да следим.

Пехотата  напредва,  следвайки  придвижване  почиващо  на  анализ
направен на японската тактика. Редиците на стрелците, които бяха неподвижни
от  сутринта,  се  придвижват  човек  след  човек  и  се  групират  на  петдесетина
метра по-далеч, оставяйки на първоначалната позиция легнали войници, които
представляват ранените и убитите. Сега се вижда, че всеки войник се е окопал
леко  и  прикрил.  Скоро  цялата  наклонена  към  Коприва  площ  е  покрита  с
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еднакви  редици,  които  се  движат  бързо напред  към целта;  към четири часа
потокът при Коприва е преминат и условният фронт на отбранителната позиция
е застрашен на разстояние стотина метра от непрекъснатия огън на пехотните
части настъпващи по японски образец. Тогава започва един фантастичен щурм,
като редицата стреля в движение до последния момент, като войниците опират
прикладите  на  хълбока си;  атакуващите се формират няколко колони,  които
участват в нападението.

Поради липсата на интерес и новости от тактическа гледна точка, трябва
да се отбележи добрата нагласа и издържливостта на българската пехота. След
дванайсет часа маневри, по време на които раниците не бяха оставени нито за
момент, войниците не показват никаква умора, а това са войници от наборите
1885, 1886 и 1887 г. Офицерите и подофицерите показаха плам в командването,
самите наблюдатели, за  ролята на които българският Генерален щаб показва
голямо внимание и чиято власт е безпрекословна, до самия сблъсък съвестно си
изпълняваха задачите.

Връщането в лагера става под звуците на музика, под облаци задушаващ
прах.  Войниците  маршируват  в  крачка,  няколко  контузени  куцукат,  но  не
излизат от строя.

ХХХ

И докато Князът се прибира с карета от Коприва в Крета,  а неговият
Генерален щаб потегля на конете си, то чуждестранните офицери се качват в
Гулянци на  специалния  си влак,  който ги отвежда на  гара  Сомовит.  В това
бедно село  те  намират  сглобен  един удобен навес,  издигнат  по образеца  на
построения  от  Второто  бюро  на  френската  армия  за  чуждите  наблюдатели,
присъстващи  на  нашите  маневри.  Влакът,  който  включва  няколко  спални  и
салонни вагона, служи за жилище; предвижда се околностите да бъдат осветени
през нощта.  Една дървена барака,  специално издигната и украсена,  служи за
столова, за чието обслужване се грижи собственикът на хотел „Червения рак“,
дошъл  от  София  със  своя  персонал.  Специални  менюта,  които  българите
твърдят,  че са по френски вкус, са отпечатани за нас в Картографическата и
топографска част към Щаба на войската на армията.

Музиката на 4-ти пехотен полк, която минава за най-добрата в армията,
свири по време на обедите и вечерите, една от яхтите на Княза, акостирала на
пристанище Сомовит, е на наше разположение за вечерна разходка по Дунав.

Френският е говоримият език, но руският също влиза в употреба, както в
чест на руския военен аташе, който винаги заема тук почетно място, а и защото
този език се говори от повечето от нас.  И на двата  езика се водят оживени
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обсъждания,  започнали  от  седем  вечерта  до  един  часа  през  нощта,  и
продължили 30 минути по-късно във влака, отвеждащ ни към Плевен.

През  сутринта  на  този  втори  ден,  който  е  за  войската  почивен,
посещаваме местата на плевенската битка. Българско-руски комитет се грижи
за  отбелязване  на  събитията  от  1877  г.  Подполковник  Леонтиев  –  руският
военен аташе, който играе важна роля в комитета, ни оказа честта да ни заведе
до строящия се мавзолей-костница на централния площад на Плевен. Турските
редути на левия бряг на Тутченица, атакувани от Скобелев по време на третия
щурм на Плевен през ноември 1877 г., ще бъдат обхванати в нещо като военен
парк, който ще бъде свързан с булевард до мавзолея; целият комплекс ще носи
името на ген. Скобелев. 

След това обикаляме целия югоизточен сектор на старата турска позиция
и завършваме нашето посещение на Гривишките редути. Румънският мавзолей
отдавна е построен, костницата завършена – румънците са дали на руснаците
урок как се почитат загиналите, така както те твърдят, че някога са им показали
пример за тактика на бойното поле.

От  някогашното  братство  по  оръжие,  което  определи  съдбата  на
България, не е останала никаква  следа; чувства се студенината в отношенията
между  българските  офицери  и  румънския  военен  аташе.  Чува  се,  че  тази
специална суровост в отношението към него и свободата му да се придвижва и
наблюдава е пренесена вчера и към останалите чужди офицери. Благодарността
на българите към техните гости е естествено пропорционална към степента на
доверие, което изпитват. Те показват степента иѝ  в края на този втори ден по
време  на  едно  секретно  съвещание,  проведено  между  тях.  В  резултат
действащите  до  този  момент  общи  разрешения  са  отменени.  След  като  се
разнесе слухът, че Князът ни кани на обед в своята военна квартира след края
на  утрешния  парад,  подполковник  Леонтиев  дава  за  одобрение  текста  на
отговора,  който  е  приготвил.  В  него,  не  се  споменава  приелия  насила
присъствието  на  военните  аташета  на  маневрите  военен  министър  и  се
благодари само на Негово Височество.   

ХХХ

Теренът,  избран  за  парада  на  21  май,  е  равнината,  простираща  се  от
дясната страна на река Вит, на юг от село Гулянци. От една страна е пехотата, а
от другата артилерията  и кавалерията,  разположени едни срещу други в две
успоредни  линии,  по  средата  има  една  палатка,  която  ще  послужи  за
религиозната церемония. 
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Специалният  влак  е  докарал  Княза  в  близост  до мястото.  Той  тръгва
пред войската, следван от адютанта си, членове на княжеския двор, генералите,
наблюдателите и чуждестранните офицери. Неговият нормандски кон, набит и
среден на ръст, за който княжеският коняр казва, че е единствен  подходящ за
Княза, диктува ритъма на движение.

Всички знамена и щандарти са донесени в служеща за параклис палатка,
за да бъдат осветени; военен хор започва да пее литургии. След като завършва
религиозната церемония, войската се нарежда за парада. Има пауза, по време на
която  Князът  се  среща  с  надошлата  от  всички  околни  села  пъстра  тълпа,
облечена с народни носии или празнично облекло. Неговото движение нагоре-
надолу  понякога  го  довежда  и  до  чуждестранните  офицери.  Той  използва
момента, за да каже на един или друг няколко любезни изречения и за да ми
предаде урок по история, от който научавам, че областта, където се намираме, е
старата Мизия, за която пише Тацит или някой друг непознат автор.

Парадът започва от пехотата по полуроти, като войската не носи нищо
друго освен патронна чанта на левия хълбок. Българската армия преди наскоро
се  отказа  от  маршовата  стъпка  и  ние  я  виждаме  в  походна  стъпка,  която  е
удобна  за  националната  обувка  –  цървул,  с  която  са  обути  войниците.  Тя
представлява  навуща,  обхващащи  крака,  и  кожа,  свързана  с  каишки  за
стъпалото. Знамената, които се накланят при преминаване, показват в гънките
си  или  вензела  на  Княз  Александър  Батенберг,  или  номера  на  дружините,
образувани през 1877 г. от българските доброволци. Не може да не се възхитим,
че за толкова кратко време Княжеството е успяло да създаде въоръжени сили,
достойни за уважение от страна на старите нации.

Двата  батальона  сапьори,  които  по  някаква  почти  религиозна
сантименталност  са  останали  въоръжени  с  пушки  Бердана  –  първото
въоръжение  на  българската  пехота,  завършват  парада  на  пехотните  части.
Артилерията  се  приближава  в  тръст.  Със  своите  руски  коне,  част  от  които
галопират, материала си и униформата впечатлението, което се създава, е, че са
руснаци.  Кавалерията,  чийто  прогрес  военните  аташета  подчертават,  също
заслужи „Добре“ от страна на Княза след преминаването иѝ  в галоп. След малко
последва и критика, която той отправя на български и не споделя с нас.

Часът  е  един,  когато  той  за  последен  път  преминава  пред  войската,
благодари иѝ  и я разпуска. Пред всеки полк той произнася на български няколко
думи, а след „ура-то“ добавя специална благодарност за запасняците, музиката
свири в този момент игривата мелодия на старата песен, станала национален
химн, „Шуми Марица“.
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След  това  се  придвижваме  по  права  линия  на  кон  до  Крета.  Князът,
както  му  е  обичайно,  закъснява  и  ние  крачим  нагоре-надолу  в  двестата
квадратни метра, които разделят сложената на открито маса и княжеския влак.

Причина  за  закъснението  е  дефилето  на  Лейбескадрона,чиято
продължителност Князът не само не съкращава,  а  дори напротив – със своя
известен вкус към церемониала му се любува. В крайна сметка заемаме местата
си – тримата присъстващи министри (генерал Петров – министър-председател,
Тодор Гатев и генерал Савов) отстрани на Княза; генералите и чуждестранните
офицери  в  центъра  на  масата,  по-далече  наблюдателите  и  членовете  на
княжеския двор.   

След бързо завършилия обед Князът вдига първи тост на български за
министрите и нацията, в който той ги поздравява за напредъка на армията, след
това втори тост на френски, посветен на чуждестранните държавни глави и на
офицерите, които ги представят в Крета. „Българската армия – казва той – не
може да покаже много голямо разгръщане на войската, но тя ни показа, надявам
се,  една  армия,  която  знае  дълга  си  към  отечеството  и  народа“.  След  един
последен намек към приятелската сила, „чийто голям брой войници загинаха
недалеч оттук за българската независимост“, присъстващите подсилиха края на
тоста с „ура“, а музиката засвири „Шуми Марица“. Тогава Князът започна да се
обръща с тост поотделно към един или друг и идвайки до мен: „за здравето на
Президента  на  Републиката,  още  веднъж  с  благодарност,  че  ви  изпрати  в
Крета“.   

С  даването  на  знак  за  край  на  обеда  започват  по-дълги  разговори.
Първоначално той говори с английския военен аташе, а след това за последна
аудиенция – отново с мен.

Той се надява, че предстоящата му визита в Париж и разговорите му с
Президента  на  Републиката  ще  бъдат  ползотворни.  „Господин  Лубе  е
олицетворение на здравия разум и на френската мъдрост; тъй като съм горд, че
и аз съм също французин,  то ние се разбираме доста добре. Имам нужда от
съвети, защото положението ми не е леко. Западият ми съсед – крал Петър, не
ме обича, той е притеснен и за начина, по който е взел властта, и за тъжната
съдба на сина си и по тая причина няма време да погледне към мен. Когато
поиска да го направи, Австрия, която го блокира икономически, ще знае как да
му попречи.

Оттатък  Дунав  неприязънта  е  още  по-голяма;  малко  оставаше  преди
няколко месеца да се стигне и до война. Крал Карол е просто един агент на
Австрия, той си служи и злоупотребява с австрийската подкрепа. Някога Русия
можеше  да  служи  донякъде  като  противотежест  на  тази  подкрепа,  но  след
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аферата с броненосеца „Потьомкин” и някои по-далечни събития, които имаха
своето отражение и тук, за мен положението се промени. 

Знам,  че  Франция също усеща резултатите  от  руското  поражение.  Тя
остана сама в Далечния изток, където търси начин да покрие целия Индокитай.
Сама е и в Мароко, който частично иѝ  се изплъзва. Ах, тази мароканска афера –
колко ме накара да страдам. Колко злини сътвори господин Жорес.“

Отговорих му, че антимилитаризмът във Франция е само повърхностен и
че и армията и страната са незасегнати, но той поклати глава с невярващ вид. 

„И в двете територии – продължи той – Мароко и Индокитай,  вие се
сблъсквате с един и същ проблем, а бих прибавил и Централна Азия, защото
този регион е най-вече визиран с новия англо-японски договор. Дали интересът
на Франция диктува сближаване с Англия или с Германия? Съдбовен въпрос,
спрямо който аз бих се  чувствал щастлив да мога да дам добър съвет. Но във
всеки  случай  казвам  ви  следното:  не  разчитайте  прекалено  много  на
английското  приятелство.  Крал  Едуард  е  един  много  находчив  политик  и
владетел. Никога досега британската империя не е била в толкова  умели ръце.
И  ще  прибавя  и  това,  че  общото  положение  е  доста  сериозно  и  аз  съм
притеснен...“

Прекратявайки с тези думи разговора, Князът ми пожелава добър път и
продължи  към  кръга  на  останалите  гости.  Английският  военен  аташе  се
приближи, видимо развълнуван от разговорите, които бе провел: „Франция не
вярва ли, че ние може да поддържаме мира?“ – ме пита той; отговарям му, като
си  вземам  сбогом.  Докато  се  сбогувам  с  военния  министър  и  генералите,
виждам  как  към  София  потегля  княжеският  влак,  а  след  него  и  влакът  с
военните аташета. С майор Станчев – българския военен аташе, който се връща
в Букурещ, стигам до кея на Сомовит. Тръгвайки оттук към Дунав, в десет часа
вечерта преминавам по мостика, напускайки гостоприемната българска земя.  

 Авторът  (Г.П.)  изказва  своята  благодарност  на  Александър Въчков  за  неговата  експертна
помощ при превода.
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Вътрешна депортационна политика на Съветския съюз 

(1918-1953)

Живко Лефтеров

Предговор

Изграждането на комунистическо общество,  олицетворявано от Съюза

на  съветските  социалистически  републики  (СССР),  е  един  от  най-големите

социални експерименти в човешката история. Последиците от претворяването в

живота на една от утопичните идеология все още се усещат и продължават да

рефлектират  върху  съвременното  общество.  Затова  и  изследването  му

продължава  да  е  актуално  и  днес.  За  осъществяване  на  набелязаните  цели

новата комунистическа тоталитарна държава прибягва често до принудителни

мерки  и  политически  репресии.  Една  от  специфичните  видове  репресии  е

насилственото  изселване  (депортиране)  и  въдворяване  (заселване)  в  други

региона на страната. От 80-те години на ХХ в. тази политика е характеризирана

в  историографията  като  депортационна,  въпреки  че  в  годините  на  нейното

осъществяване  съветската  власт  използва  термини като  „высылке”,  „ссылке”

(изгонване, прокуждане), „переселение” (преселване), „очистке” (прочистване),

„выселение”  (изселване),  „расселение”  (презаселване)  и  др.  Тя  се  явява  като

своеобразна форма за давление,  но  не върху индивидуални,  а върху групови

политически  противници.  Случаите,  когато  на  депортация  се  подлагат  не

просто част от репресирания контингент (класа,  етнос и т.н.),  а практически

целият такъв са известни като тотална депортация. 

Специфична  особеност  на  съветските  депортации  е  техният

административен характер и списъчност, засягащи групи от хора отговарящи на

критерии  спуснати  отгоре.  В  една  депортационна  операция  има  строго

фиксиран  контингент  хора,  осъществява  се  в  строго  фиксирани  срокове,  на
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фиксирана  територия,  по  насилствен  или  принудителен  път.  Решенията  за

депортации,  по  правило,  се  приемат  от  ръководните  органи  на  партията  и

правителството, по инициатива на специалните органи ОГПУ – НКВД – МГБ, а

по-рядко  и  от  някои  други  ведомства.  Според  по-рано  разработен  план  се

оформят  официални  нормативни  актове  от  държавните  или  партийни

инстанции.  Депортацията  като  вид  политическа  репресия  остава  извън

компетенцията  на  съветското  правосъдие  (не  се  взимат  под  внимание  нито

Наказателния,  нито  Гражданския  кодекс),  както  и  извън  международното  и

съюзно законодателство. Независимо от нейната изключителност като мярка,

при  провеждането  на  операциите  не  са  задействани  такива  органи  на

извънредното  съветско  правосъдие,  каквито  са  „тройките”  и  „Специалното

съвещание”. Следвайки  тази  логика  системата  на  т.нар.  „спецпоселения”

(специални  селища),  тоест  местата  за  принудително  заселване  на

депортираните, се отличава от системата на трудово-поправителните лагери и

колонии  /ГУЛАГ/,  както  и  от  системата  на  лагерите  за  военнопленници  и

интернирани /ГУПВИ/.1

Политиката на болшевишката държава в областта на депортационните

операции  е  разнообразна.  Според  типа  им  те  се  класифицират  по  четири

основни признака: класов (социален), етнически, политически и вероизповеден.

Според  техния  характер  депортациите  може  да  бъдат  превантивни  или

наказателни,  а  според  засегнатите  представители  на  набелязания  контингент

тотални и частични.  Съществуват,  разбира се,  и други видове принудителни

изселвания, но при тях се прилага индивидуален подход. Обект на внимание на

настоящата изследователска студия са единствено репресиите на територията

на Съветския съюз, които засягат групови противници на съветската власт с

вменена  колективна  вина  и  чиито  изселване  попада  в  изброените  категории

1 Полян, Павел.  Не по своей воле... История и география принудительных миграций в СССР,
Москва, 2001. 11-12; Бугай, Николай. 20–50-е годы: принудительные переселения народов. //
Обозреватель, 1993, № 11. 122; Полян, Павел. Любимые игрушки диктатора. Размышления о
советской  депортационной  политике. //  <http://index.org.ru/journal/14/polyan1401.html>
(5.07.2014);  Полян,  Павел. Депортационные  операции  в  СССР  и  их  нормативная  база.  //
<www.art.man.ac.uk  /  HISTORY  /  ahrbproj  /  web  /  resourses  /  Essays  /  Polian_directives_index.htm  >
(5.07.2014) 
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депортации.  Тези осъществени извън границите на страната (международни),

като например депортацията на немското население от източно и югоизточно

европейските  страни,  характерни  за  периода  след  края  на  Втората  световна

война  са  свързани  преди  всичко  с  международната  политика  на  съветската

държава и поради тази причина не са обект на изследването. 

Вътрешните депортации като вид политически репресии, са характерни

за целия начален период от съществуването на СССР между 1918 и 1953 г. За да

се обхване логиката и мащабността на този процес, което е и главната ни цел,

ще  бъдат  разгледани  причините  за  всяка  една  от  тях,  последователността  в

тяхната реализацията и съществуващата специфика спрямо различните групи от

населението на страната. 

Според  характера,  интензивността  и  числеността  на  депортационните

операции  можем  да  различим  няколко  открояващи  се  периода,  които  са

обособени в отделни подглави в изложението. 

Първият от тях 1918-1929 г. е характерен с провежданите по-скоро по

изключение, отколкото по правило, депортации. От 1930 до 1939 г. те добиват

един почти перманентен  характер  и са  подчинени на  преследваната  по това

време основна политическа цел – „построяване на социализма в СССР”. Затова

и водещ признак при тях ще е класовата принадлежност, определяна естествено

според  болшевишка  интерпретация  за  класов  враг.  Техният  замисъл  и

провеждане зависят изключително от една личност – генералният секретар на

ВКП (б)2 Й. В. Сталин. Той се превръща в главен претворител на съветската

депортационна  политика,  която  ще  е  неизменна  част  от  целия  период  на

неговото управление. 

Следващият открояващ се период в този процес са годините 1939-1945 г.

Той е  интересен  преди  всичко с  това,  че  в  условията  на  започналата  Втора

2 През  годините  партията  има  различни  наименования:  Руска  социалдемократическа
работническа  партия  (1898-1917);  Руска  социалдемократическа  работническа  партия
(болшевики) (1917-1918);  Руска комунистическа партия (болшевики) (1918-1925);  Всесъюзна
комунистическа партия (болшевики) (1925-1952); Комунистическа партия на Съветския съюз
(1952-1991). Поради тази причина в текста, в зависимост от периода за който става въпрос, се
срещат и съответните нейни наименование.
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световна война изпъкват съществуващите противоречия в междунационалните

отношения в СССР, като следствие на провежданата дотогава политика на ВКП

/б/. Стига се до открито противопоставяне между съветската власт и различните

народи  населяващи  СССР,  тъй  като  в  новите  условия  се  засилва  масовата

принуда,  дисциплинарната  наказуемост,  нарушават  се  елементарни  свободи,

пренебрегват  се  конституционните  права  на  народите  и  т.н.  Не  случайно

именно  тогава  националните  депортации  придобиват  най-последователен,

целеустремен  и  интензивен  характер  и  биха  могли  да  се  възприемат  като

кулминация на съветската вътрешно-депортационна политика. Именно затова

се налага и поотделното разглеждане на периодите 1939-1941 г., когато СССР е

в приятелски отношения с Германия, и 1941-1945 г., когато депортационните

операции се извършват в условията на военни действия. В тази връзка ще бъдат

разгледани  и  външнополитическите  факторите,  които  влияят  или

идеологически  обосновават  депортациите  до войната  и  промяната  настъпила

вследствие на започналата Втора световна война. 

Последният етап от вътрешната депортационна политика на СССР е от

края на Втората световна война до смъртта на Сталин. Те са обвързани в по-

малка  или  по-голяма  степен  с  преодоляване  на  последствията  от  войната  и

окончателната разправа с т.нар. „антисъветски” и „неблагонадеждни елементи”

на територията на страната. 

След  смъртта  на  Сталин  депортациите  като  част  от  политическите

репресии  на  съветската  власт  се  прекратяват.  Затова  и  неслучайно  тази

политика се свързва преди всичко с неговото име. До голяма степен тя спомага

за  достигането  на  преследваните  от  него  конкретни  политически  цели,  но  в

перспектива по-скоро задълбочава вътрешно-политическите проблеми на СССР

и конфронтацията в съветското общество.  

Предвид  факта,  че  депортационната  политика  е  нелицеприятната  за

образа на Съветския съюз темата е сред една от многото, върху които дълго

време съществува фактическа забрана и поради това до края на 80-те години и

периода на „перестройката” не присъства в съветската историография. Затова и
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първите публикации по въпроса се появяват на Запад, където през 1960 г. на бял

свят излиза книгата на историка Робърт Конкуест „Съветските депортации на

народи” (The  Soviet  Deportation  of  Nationalities).  Въпреки  оскъдния  изворов

материал, на който се базира изследването му, той за първи път систематизира

хронологически и статистически депортациите на потърпевшите народи. През

1977 г. в Германия излиза книгата на немския военен историк Йоахим Хофман

„Германци и калмики 1942-1945” (Deutsche und Kalmyken 1942-1945), в която

намира място депортацията на калмикския народ. Появяват се и изследвания от

руски  автори,  творящи  разбира  се  в  емиграция.  Най-известен  от  тях  е

емигриралият през 1976 г. историк Александър Некрич. Още докато живее  в

Съветския  съюз  той  успява  да  завърши  своя  труд  „Наказаните  народи”

(Наказанные народы), който обаче е отпечатан в Ню Йорк през 1978 г.  Тези

изследвания  се  базират  единствено  на  достъпни  по  това  време  източници:

съветски периодични издания, западногермански военни архиви, публицистика,

спомени на  емигранти  и  др.  Въпреки  че  нямат  достъп  до съветски  архивни

документи, за което са критикувани не един път, те първи повдигат завесата по

въпроса за насилствените депортации в СССР.3

Научните статии и публикации в Съветския съюз по тази проблематика

се появяват по време на „перестройката” в края на 80-те години. Първата от тях

е  на  изследователя  от  Института  за  история  на  СССР  Николай  Бугай  „К

вопросу  о  депортации  народов  СССР  в  30–40-е  годы”   и  е  публикувана  в

списанието  „История  на  СССР”  през  1989  г.  Постепенното  откриване  на

съответните фондове в централните и регионални архиви на Русия и останалите

страни  от  бившия  Съветски  съюз,  привличат  засилен  интерес  към  тази

проблематика.  В началото на  90-те години се  появяват многобройни статии,

студии и монографии по темата от историци, архивисти и етнографи, както за

конкретни  депортационни  операции,  така  и  с  общ характер.  По  този  начин

постепенно въпросът е разгледан от различни аспекти и са изяснени множество

3 Полян,  Павел.  Не  по  своей  воле...  14-16;  Вашкау,  Нина. Современная  российская  и
зарубежная  историография о  депортации  народов  в  годы Великой  Отечественной войны.  //
<http://history.kemsu.ru/SAPSIB/TEZIS/vashkau.htm > (2.07.2014)  

98



проблеми  свързани  с  него:  провежданата  от  съветските  власти  национална

политика; потенциалната конфликтност на създадените диаспори в отделните

републики;  възможно  най-пълно  възстановяване  на  количествените

характеристики  на  депортационните  операции;  смъртността  сред

депортираните; демографските и стопански последствия за отделните региони

на изселване и съответно местата на заселване; участие на депортираните във

военновременната икономика и Втората световна война и т.н. Едновременно се

появяват  и  множество  публикации  по  проблемите  на  реабилитацията  и

репатриацията  на  пострадалите  народи  и  обществени  групи,  осветляващи

правовата страна на въпроса след прекратяване на тази политика. От многото

автори,  посветили  свои  изследвания  на  темата  е  необходимо  да  се  посочат

имената  на  Николай  Бугай,  Павел  Полян,  Виктор  Земсков  и  Александр

Гурьянов, чиито публикации спомагат за появата на бял свят на стотици важни

документи,  осветляващи  съветската  депортационна  политика,  както  и

концептуалното  иѝ  осмисляне.  Благодарение  на  усилията  на  различни

изследователски екипи се появяват и редица сборници с документи, като напр.:

Депортации народов СССР (1930–1950-е годы). Москва, 1992; Иосиф Сталин –

Лаврентию Берии: „Их надо депортировать”. Документы, факти, комментарии.

Москва, 1992;  Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и

реабилитации  жертв  политических  репрессий.  Москва,  1993;  История

российских  немцев  в  документах.  Москва,  1993,  Т.  1;  Миграции  и  новые

диаспоры  в  постсоветских  государствах.  Москва,  1996;  Репресии  против

поляков и польских граждан. Москва, 1997. Ч. 1; Сталинские депортации. 1928-

1953. Документы. Москва, 2005 и много други.4 

През  90-те  години  докато  руската  историография  създава  значителен

брой изследвания по въпроса, като че ли в Западна Европа и САЩ интересът

към темата  постепенно намалява.  С частичното отваряне на архивите в този

4 Полян, Павел. В далекие края. Книги о репрессивных принудительных миграциях в СССР. //
Неприкосновенный  запас,  №  5,  2002.  //  <http://magazines.russ.ru/nz/2002/5/polian-pr.html>
(2.07.2014)  ; Вашкау, Нина. Цит. съч.; Polian, Pavel, Bibliography of works on Forced Migration
in XXth Century Russia. 
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период  историците  се  съсредоточават  върху  историята  на  Големия  терор  от

1937-1938 г.,  съветските  репресивни органи,  системата  на  трудовите  лагери,

неизвестни  или  малко  познати  аспекти  на  Втората  световна  война  и  др.

Единствено историческа наука в Германия продължава да обръща по-специално

внимание  на  депортационната  политика  на  СССР,  предвид  милионите

етнически немци станали нейна жертва.    

След всичко казано дотук е време да обърнем внимание в каква степен

интересуващата ни тема е застъпена в българската историческа книжнина. За

съжаление, трябва да се отбележи, че тя е слабо позната. От българските автори

единственият, който се спира конкретно върху темата е изследователят Чавдар

Митов, но с акцент върху Кавказкия регион.5 Застъпена е и в някои преводни

книги, посветени на Втората световна война и историята на Съветския съюз.

Единствено по-широко е отразена съдбата на българите от Молдова, Крим и

Таврия  и  тяхната  съдба  по  време  на  комунистическия  терор  и  съветско-

германската  война.  В  тези  изследвания  се  споменава  и  за  насилствената

депортация, на която са подложени отделни български общности от страна на

съветската власт и изселването им към вътрешността на СССР.6 

Настоящото изследване има за цел да запълни съществуващата празнина

в  българската  историография  по  отношение  на  тези  често  споменавани,  но

малко  известни  в  подробности  депортационни  операции.  Освен  конкретно

върху тях, специално внимание и обърнато върху мотивите за провеждане на

депортационната  политика  в  отделните  периоди  между  1918  и  1953  г.,

юридическата  обосновка  за  тях,  статутът  на  контингентите  за  депортация,

районите на изселване и заселване. Маркирани са и опитите на съветската власт

5 Вж.:  Митов,  Чавдар.  Депортацията  на  част  от  севернокавказките  народи  в  годините  на
Втората световна война. – В: ХVІ Кюстендилски четения 2009 г. Кризите в историята. София,
2011. 174-189;  Хрушчовото „затопляне” и реабилитацията на депортираните севернокавказки
народи  –  50-те  години  на  ХХ  в.  –  В: Русия,  Европа  и  светът.  Сборник  с  материали  от
международна научна конференция (София, 28-29 септември 2009 г.). София, 2012. 242-257.
6 По-подробно вж: Българите от Украйна и Молдова 1941 – 1945. Документи и материали – В:
Трудове на Великотърновския университет. Т. 31, кн. 3. Велико Търново, 1995;  Тодоров, П.
Българите в Бесарабия 1941 – 1945. – В: Българите в Северното Причерноморие, Т. 3. Велико
Търново, 1994; Грек, И., Червенков, Н. Българите от Украйна и Молдова. Минало и настояще.
София, 1993.
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максимално  да  използва  принудително  заселените,  както  за  изграждане  на

икономическа  база,  така  и  частично  да  реши  чрез  тях  продоволствените  си

проблеми. 

За основа на изследването е използвана съществуващата богата изворова

база и преди всичко достиженията  на съвременната  руска историография по

въпроса.   

Първи прояви 1918-1929 г.

Много  руски  изследователи  обръщат  внимание,  че  практиката  на

съветските депортации има и своя дореволюционна предистория. Тя е свързана

с различни аспекти от политиката на Руската империя. Още в началото на XIX

в., по време на руско-турските войни, голяма част от мюсюлманското население

в Причерноморието е принудено от руските войски да се изсели в Османската

империя. На тяхно място империята заселва християнско население, предимно

от  Балканите  и  Кавказ.  Друг  фактор  за  насилствени  изселвания  е

антисемитската държавна политика на руските правителства. Благодарение на

нея  се  практикуват  периодични  депортации  и  принудителни  заселвания  на

еврейско население по цялата територия на Руската империя. Съвършено нови

мащаби в депортационните операции придава Първата световна война. Главен

инициатор и проводник на превантивните етнически чистки е именно Руската

империя. Като неблагонадеждни елементи от 1914 до 1916 г. във вътрешните

области на Русия са изселени около 500 000 евреи от западния театър на военни

действия. Постепенно депортацията се разпространява и върху лица с немско

или австро-унгарско  гражданство,  както и поданици на Османската  империя

(около 10 000).7 

Разбира се, този вид операции започват да се практикуват и от другите

воюващи държави през Първата световна война, но не в този мащаб. Подобни

мероприятия са възприемани от воюващите държави като закономерни с оглед

държавните интереси и необходимостта от провеждането им не буди ни най-

7 Полян, Павел. Не по своей воле… 25-28. 
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малко съмнение. Тази практика се запазва и след установяването на съветската

власт в Русия.  Постепенно обаче,  макар и СССР да не  е  първооткривател  в

областта на депортационната политика, той става нейният най-последователен

и целеустремен претворител в живота.

Отделни и на пръв поглед локални операции за преселване на население

започват в  СССР още в хода на  Гражданската  война и непосредствено след

нейното завършване. 

Първият,  официално  засвидетелстван  акт  е  взетото  през  пролетта  на

1918 г. от Конгреса на съветите в Терска област решение за изселване на четири

казашки станици8, които подкрепят борбата срещу болшевишката власт. На 24

януари  1919  г.,  ЦК  на  РКП  (б)  приема  на  общосъюзно  ниво  директива  за

разказачване, което включва и принудително изселване. По това време, обаче,

болшевиките нямат възможността да реализират практически нейните клаузи,

тъй  като  в  района  на  Северен  Казказ  действа  Бялата  армия  на  ген.  Антон

Деникин. Чак на следващата година, след победата на Работническо-селската

червена армия (РККА или Червената  армия) и започналата  съветизация,  под

ударите иѝ  попадат надигналите се против съветската  власт терски казаци.  В

проведената през април 1920 г. акция, са изселени три казашки станици. Като

отговор на тази политика избухва въстание, което пък довежда през октомври

с.г. на издаване на заповед от Г. Орджоникидзе (член на революционния съвет

на Кавказкия фронт), да бъде депортирано цялото население на още 5 казашки

„контрареволюционни”  станици  от  същия  район.  Цялото  население  на  8-те

станици  от  18  до  50  годишна  е  принудително  заселено  в  Донбас  и  в

Архангелска област. Не попадащите в тази възрастова група също са изселени,

но  в  близки  райони  на  дистанция  до  50  км.  Общо  тази  първа  депортация

обхваща около 45 000 казаци или приблизително 9 000 семейства.9 Процесът на

преселване  продължава  и  през  1921  г.  в  хода  на  провежданата  поземлена

8 Казашка административна единица, състояща се от едно или няколко селища.
9 Жупикова, Елена. К вопросу о депортации терского казачества в 1918-1920 г.г. //  <http://a-
pesni.org/grvojna/makhno/a-deportter.php>  (9.07.2014); Бугай,  Николай. 20–40-е  годы:
депортация населения с территории Европейской России. //  Отечественная история, 1992, №
4. 37-39.
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реформа.  Под  лозунга  за  борба  с  „кулашкия  шовинизъм”,  от  областта  на

Седморечието (Средна Азия) са преселени по-заможните селяни. За разлика от

депортацията  на  терските  казаци,  в  този  случай  под  ударите  на

новоустановената съветска власт попадат отделни семейства и лица, без да има

санкционирана депортационна операция на контингентна основа.10

Сведения за други депортационни операции през 20-те години взети с

официално  решение  на  съветските  държавни  органи  няма.  Като  цяло,  за

годините  1919-1929,  принудителните  преселвания  на  население  са  по  скоро

изключение, отколкото правило в политиката на съветската власт. Появяването,

обаче, на такива мотиви като „наказателно” изселване на групи население за

нелоялност  или  принадлежност  към  враждебна  класа  (според  болшевишкия

мироглед) е достатъчно показателно за това, до къде е готова да стигне новата

власт.  Разглежданият  период  е  характерен  с  установяване  на  новото

административно  устройството  на  Руската  съветска  федеративна

социалистическа  република  (РСФСР)  и  създаването  на  съветски

социалистически  републики  по  национален  принцип,  в  чиито  рамки  влизат

редица новообразувани автономни области по етнически принцип, както и по-

малки  национални  райони  (краища).  Най-вероятно  в  тази  връзка  са

наблюдаваните в този период частични вътрешнорегионални размествания на

население  (но  не  и  депортации),  като  например  изгонването  на  арменското

население от Тбилиси,  алеутите от Командорските острови и отделни села в

казашките райони. Към тях може да се причисли и неосъщественият план за

преместване на корейците от Приморието в Хабаровска област, датиращ от края

на 1926 г.11  

През втората половина на 20-те години във вътрешнополитически план

съветската  власт  поставя  акцента  върху  „доброволните”  планови  и

организирани  преселвания.  През  1924  г.  се  създава  специален  орган  –

Общосъюзен  преселнически  комитет  към Централния  изпълнителен  комитет

10 Полян, Павел. Не по своей воле... 54.
11 Пак там, 55. 
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(ЦИК)  на  СССР.  Появяването  му  е  вследствие  илюзията  на  болшевиките,

породена  от  тяхната  устойчива  материалистична  вяра,  че  има  рационална

възможност да се поправят „грешките” на обществото и природата по пътя на

плановото  преселване,  с  което  да  бъде  преодоляно  историческото

несъответствие  между  природните  и  демографски  ресурси  на  страната.

Комитетът  подема  кампании  за  заселване  на  Далечния  Изток,  Карелия,

развитие на промишленото строителство, заселване на региони пострадали от

Гражданската война и др. „Преразпределението” на население се налага и от

политиката  за  намаляване  на  заетите  в  селското  стопанство,  за  сметка  на

създаването на развита промишленост. Поради липсата на финансови средства

и  необезпечена  информираност  на  населението,  повечето  проекти  не  се

реализират.  Така  на  практика  политиката  на  доброволно  организирано

преселване търпи провал. В тази ситуация идеята за принудително преселване и

използването  на  принудителен  труд,  с  цел  реализиране  на  определени

стопански  и  социални  задачи,  постепенно  изкристализира.  Първият,  който

разработва  концепцията  за  полагане  на  принудителен  труд  от  страна  на

осъдените  криминални  престъпници  при  усвояването  на  отделни  райони  и

повишаване на дърводобива, даващ добри валутни постъпления, е заместникът

на народния комисар по работническо-селската инспекция на РСФСР Н. Янсон,

който  през  1930  г.  ще  заеме  поста  народен  комисар  на  правосъдието.

Твърдейки, че трудът на затворените в поправително-трудовите колонии (ИТК)

на Обединеното държавно политическо управление (ОГПУ) е ефективен, той

предлага  засилване на процеса  по пренасочване на затворници и осъдени от

затворите към трудовите колонии и замяна на присъдите с принудителен труд.

В тази връзка, органите по преселване получават директива за обединение на

преселниците в трудови колективи.12

В  края  на  20-те  години  започва  да  се  практикува  още  един  вид

принудително  изселване,  което  по-късно  ще  придобие  зловещи измерения  –

т.нар.  „прочистване  на  границите”.  През  1923  г.  съветското  правителство

12 Пак там, 57-61; Бугай, Николай. 20–50-е годы: принудительные переселения народов... 122.

104



създава  22  километрова  погранична  полоса  със  специален  режим.13 Първото

постановление  за  депортация  на  население  от  западната  гранична  полоса  на

СССР (Украинска ССР и Белоруска ССР), колкото и да е странно, се приема не

от съюзния, а от републиканските Съвети на народните комисари (СНК). На 13

ноември  1929  г.  СНК  на  Украйна  издава  постановление  „За  преселване  на

социално опасните елементи от пограничните окръзи на УССР”.14 Под ударите

му попадат 18 473 души признати за социално опасни елементи,  които след

депортирането  им  в  Западен  Сибир  или  Далечния  Изток,  са  ангажирани  в

дърводобивната  индустрия.  Впоследствие  се  разрешава  към  тях  да  се

присъединят  и  членовете  на  семействата  им.  Използваните  аргументи  за

операцията  по  „прочистване  на  границите”  са  свързани с  действието  в  тези

райони на шпионски мрежи, подриване устоите на съветската власт, намаляване

на  отбранителната  способност  на  страната  и  т.н.  Оттогава  започва  да  се

практикува  в  обезлюдените  райони  край  границите  да  се  изграждат  т.нар.

„червеноармейски колхози”, формирани от демобилизирани червеноармейци и

техните  семейства.  С  цялата  условност,  действията  по  „прочистване  на

границите”, чиято кулминация предстои, се класифицират като превантивни от

страна на съветската държава.15 

От разгледаните примери в периода 1919-1929 г., веднага проличава и

спецификата  на  съветската  политика  към  насилствените  депортации.  Тя  се

13 Тази съветска практика намира отражение и в България след края на Втората световна война.
Още  в  началото  на  1946  г.  заместник-председателят  на  Съюзната  контролна  комисия  ген.
Бирюзов,  ултимативно  препоръчва  на  министъра  на  вътрешните  работи  Антон  Югов
създаването на специална гранична зона по най-проблемната южна граница, установяване на
строг контрол в нея и взимане на мерки спрямо живущото там население. След влизането в сила
на мирния договор с България на 15 септември 1947 г. започва и реализация на конкретните
мероприятия.  Създадена  е  25-километрова  гранична  зона,  в  която  е  прокараната
еднокилометрова необитаема гранична ивица. От тази територия и представляващите „сериозна
опасност за нейната охрана” селища в дълбочина до 2 км. през лятото и есента на 1948 г. са
преселени около 10 000 души, предимно българи мюсюлмани, турци и цигани, но и българи
християни, окачествени като „неблагонадеждни”. – По-подробно вж.:  Груев, Михаил. Между
петолъчката и полумесеца. Българите мюсюлмани и политическият режим (1944-1959). София,
2003. 82-90. 
14 Постановление  СНК  УССР  №  46/950  „О переселении  социально-опасного  элемента
из пограничных  округов  УССР”  13.11.1929.  //  <http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-
doc/1021088> (9.07.2014)
15 Полян, Павел. Не по своей воле... 61-62.
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изразява  не  само  в  разправата  с  политически  противници  или  социално

неблагонадеждни  елементи.  Партийното  ръководство  я  възприема  и  като

ефективно оръдие за „социално инженерство”, когато на контингент от хора се

отказва  не  правото  на  живот  (геноцид),  а  правото  на  свобода  и  те  биват

принудително  заселени.  Тоест,  не  маловажен  фактор  при  депортациите  в

бъдеще ще са и икономическите мотиви – набиране на безплатна работна ръка,

облагородяване на необработваеми райони и т.н.

Депортациите като неотменна част от сталинската политика през

30-те години

Следващият етап във вътрешно-депортационната  политика на СССР е

обвързана с водещата идеологическа кампания на болшевишката власт от края

на 20-те и началото на 30-те години – колективизацията  и свързаното с нея

разкулачване. Към практически действия се пристъпва през декември 1929 г.,

когато  Сталин  провъзгласява  преход  от  дотогавашната  политика  на

ограничение  на  „експлоататорското  кулачество”,  към  политика  за  неговата

ликвидация като класа. В хода на колективизацията, по решение на местните

органи на властта в някой области и крайове се пристъпва към изселване на

кулаците с конфискация на тяхното имущество. В тази връзка, с цел придаване

на правна основа на започналия процес, на 30 януари 1930 г. ПБ на ЦК на ВКП

(б)  приема постановление „За мероприятията по ликвидиране на кулашките

стопанства в районите на пълна колективизация”.16 С този акт на официалната

власт  се  отприщват  невиждани  дотогава  по  своите  мащаби  и  дълбочина

насилствени  експулсирания  и  презаселвания,  засягащи  селскостопанските

райони в европейската част на СССР. 

Съгласно постановлението кулаците са разделени в три категории:

1.  контрареволюционен  контингент,  саботиращ  колхозите,  бягащ  от

местата си на постоянно жителство и живеещ полулегално;

16  Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) „О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в
районах сплошной коллективизации”. Из приложения к протоколу заседания политбюро № 116,
п. 36 от 5 февраля 1930 г. // <http://istmat.info/node/44292> (9.07.2014)
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2. най-богатите кулаци и тези с местен авторитет, явяващи се опора на

антисъветски настроените кулаци и

3. останалите „кулаци”.17

Предвидено  е  също  така  главите  на  кулашките  семейства  от  първа

категория да бъдат арестувани и предадени на т.нар. „спецтройки”, включващи

представителите на ОГПУ, областните комитети на ВКП (б) и прокуратурата.

Кулаците от втора категория и семействата на тези от първа се интернират в

отделечени райони на страната в спецселища (спецпоселение), създаването на

които, а по-късно и масово използване,  датират оттогава.  Кулаците отнесени

към  трета  категория  са  изселвани  във  вътрешните  области,  без  да  бъдат

отправяни  в  спецселища.  По  предварителни  разчети  в  качеството  на

„репресивна  мярка”  по  отношение  на  кулаците,  на  ОГПУ  е  предложено  от

първа  и  втора  категория  да  бъдат  изпратени  в  концлагери  60  000  души,  а

изселени 150 000. Освен тях се предвижда на депортация в необитаеми и слабо

заселени райони да бъдат изпратени не по-малко от 170 000 кулашки семейства,

които  да  бъдат  използвани  за  селскостопанска  работа.  Имуществото  на

изселените  и  от  трите  категории  се  конфискува,  както  и  техните  парични

средства, с изключение на 500 рубли на семейство.18

Кампанията за разкулачване и колективизация, продължила от 1930 до

1932  г.,  постепенно  обхваща  милиони  хора,  чието  транспортиране  и

принудително  заселване  минава  през  няколко  етапа.  Редът  на  депортация  е

строго определен и надлежно санкциониран с десетки постановления на ЦИК,

СНК и ПБ на ЦК на БКП (б), придружени с нарочни директиви и инструкции за

тяхното изпълнение.19 Първо се пристъпва към депортация от Северен Кавказ,

средното  и  долно  течение  на  р.  Волга,  Украйна  и  накрая  Белорусия.

Преселниците са разпръснати в неголеми селища, които от 20 май 1931 г. са под

управлението на комендатура на подчинение на ОГПУ. За целта е създаден и

17 Пак там.
18 Пак там;  Земсков, Виктор. Кулацкая ссылка в 30–е годы. –  Социологические исследования,
1991, № 10. 3; Бугай, Николай. 20–40-е годы... 41.
19 По-подробно  за  всички  тях  вж.:  Полян,  Павел.  Депотационные  операции  в  СССР  и  их
нормативная база…
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специален Отдел за преселниците, който през 1934 г. е преименуван на Отдел за

трудовите селища на Народния комисариат на вътрешните работи (НКВД), а от

1944 г. ще получи наименованието Отдел за спецселищата на НКВД, по-късно

МВД.20 Независимо,  че  задачите  и  функциите  на  този  отдел  остават  едни и

същи, неговото име се отразява и върху официално използваните названия на

депортираните  кулаци.  Официално  до  1934  г.  те  са  наричани

„спецпереселенци”  (специални  преселници),  от  1934  до  1944  г.

„трудпоселенци” (трудови заселници),  а от 1944 „спецпоселенци” (специални

заселници).  Броят на къщите в подобни селища не трябва да надвишава 30-50,

но по изключение  стигат  и  до 100 и  повече.  Точният  брой на  тези  селища,

възникнали  в  годините  1930-1932,  трудно  би  могъл  да  бъде  установен.  В

публикациите на тази тема тяхното число варира от 1900 до 2100. В края на

1933  г.,  по  данни  на  Отдела  за  преселниците  на  ОГПУ,  числеността  на

депортираните  достига  3,4  милиона  души.21 Разбира  се,  трябва  да  се  има

предвид,  че  не  всички  попаднали  в  трите  категории  кулаци  са  изпратени  в

спецселища, а също така през май 1930 г. ЦК на ВКП (б) приема, че около 6%

от тях са неправомерно изселени и имат право да се завърнат.22

Тази  идеологически  мотивирана  политика  скоро  дава  своите  горчиви

плодове. Вследствие процеса  на колективизация се стига  до рязко спадане в

производството на селскостопанска продукция и масов глад (т.нар. „Гладомор”)

в южните области на СССР – Украйна, Поволжието и Кавказ. Според различни

оценки населението на СССР през 1932-1933 г. намалява с 3 до 7,5 милиона

души.23 Освен в изброените региони особено тежка е ситуацията и в Казахстан

20 Бердинских,  Виктор.  Спецпоселенцы.  Политическая  ссылка  народов  Советской  России.
Москва, 2005. 18 
21 Тази цифра има в предвид броя на хората от изселените райони. В действителност числото на
принудително заселените в спецселища е по-малко, тъй като много от тях се числят към третата
категория кулаци, за които не е предвидена такава мярка. Също така е налице висока смъртност
по време на транспортирането, първите месеци в изгнание и масовите бягства.
22 Земсков,  Виктор. Спецпоселенцы  /по  документации  НКВД  –  МВД  СССР/.  //
Социологические  исследования,  1990,  № 11.  3-4;  Полян,  Павел.  Не  по  своей  воле...  66-68;
Земсков, Виктор. Кулацкая ссылка... 4-5.
23 По-подробно  за  различните  изследователски  подходи  при  установяване  за  жертвите  вж.:
Араловец,  Наталья.  Потери  населения  советского  общества  в  1930-е  годы:  проблемы,
источники, методы изучения в отечественной историографии. // Отечественная история, 1995,
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през 1933 г., където политиката на колективизация и усядане на казахите води

до това, че добитъкът намалява драстично, а паралелното със заселването на

няколкостотин хиляди кулаци се стига също до масов глад отнел живота на 1,5

милиона  човека.  Вследствие  на  това  се  появяват  миграции,  които  водят  до

обезлюдяване на цели области в  републиката  – около 400 000 се  заселват в

РСФСР,  50  000  в  републиките  от  Средна  Азия,  а  200  000  преминават  в

Монголия,  Китай  и  Афганистан.  Това  може  би  е  и  една  от  причините  за

концентрация на голяма част от следващите депортации именно в този регион.24

Следва  да  се  отбележи,  че  след  като  кампанията  изпълнява  своите

политически цели, на 27 май 1934 г.,  с постановление на ЦИК на СССР, се

възстановяват гражданските права на спецпреселниците – кулаци. На 17 януари

1935 г., обаче, Сталин информира ръководителя на ОГПУ Хенрих Ягода, че в

постановлението трябва да се внесе уточнение, което да забранява завръщането

им в родните места. Това условие ще се разпростре и върху всички следващи

депортационни контингенти, чиито граждански права ще бъдат възстановени в

различни години или на които те не са били отнемани. То се обуславя не само

от  политически  причини,  а  и  от  икономически,  тъй  като  районите  на

принудително  заселване  са  набелязани  за  по-нататъшно  усвояване.  Това  са

Западен Сибир,  Северните райони и Урал.  Малки поселения се създават и в

Далечния Изток. Въпреки това към 1 август 1939 г., числото на бившите кулаци

трудови  заселници  (трудпоселенци),  числящи  се  към  Отдела  за  трудовите

селища на НКВД спада до 973 693, съсредоточени в 1741 селища.25

Разликата  между  милионите  изселени  и  водещите  се  на  отчет  към 1

януари  1939  г.  се  обуславя  от  ред  причини.  Първата  от  тях  е  високата

смъртност, запазила се чак до 1936 г., вследствие безразборното заселване на

кулашките семейства, без оглед на климатичните и стопански условия. Не по

маловажен  е  процентът  на  избягалите.  За  периода  1932–1937  г.  броят  им  е

№ 1. 135-146. По-голяма част от статията е посветена именно на Гладомора от 1932-1933 г.
24 Абылхожин, Ж., Козыбаев, М., Татимов, М. Казахстанская трагедия. //  Вопросы истории,
1989, № 7. 53-55.
25 Бугай, Николай. 20–40-е годы... 41-42.
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впечатляващ  –  632  860,  от  които  само  36  700  са  върнати.  Друг  фактор  е

промяната  в  статута  на  много  от  депортираните,  след  установяване  на

неправомерно изселване, брак със свободни граждани и други, вследствие на

което те са освободени (приблизително 130 000).26

Доктринерността  на  съветската  пропаганда,  „че  първата  в  света

социалистическа държава” е във враждебно „капиталистическо обкръжение” и

рано или късно е „неизбежно едно стълкновение с него” постепенно води до

това,  че  държавните  граници  приемат  характер  на  фронтова  линия.  Това  се

отразява и в депортационната политика на Сталин. От средата на 30-те години

започват  серия  акции,  а  по-точно  последователно  замислени  кампании  за

обезпечение на големите градове, граници и гранични територии посредством

прочистване  им от  социално  опасни  и  неблагонадеждни  елементи.  Често  те

биват по класов признак, но все по-често се срещат и етнически депортации,

които,  от  гледна  точка  на  Сталин  и  съветското  ръководство,  са  все  по-

необходими.  Както видяхме,  първото решение за „прочистване на западните

граници” с Полша и Литва датира от 1929 г., а самото прочистване от 1930 г.

Същественото в случая е, че те не могат да се класифицират нито по класов,

нито по етнически принцип. 

Повсеместното засилване на репресиите в СССР е прието да се свързва с

убийството на секретаря на ленинградската партийна организация и член на ПБ

на ВКП (б)  Сергий Киров на  1  декември 1934 г.  Това  е  формалният  повод

Сталин  да  започне  разправа  със  своите  противници  в  партията  и  борба  с

„остатъците от капиталистическите класи” и враждебните към съветския строй

лица в страната. На фона на започналия „Голям терор”, продължил до 1938 г. и

по  време  на  който  ще  бъдат  разстреляни  близо  700 000  души27,

депортационните операции продължават и следват своята логика.

Първата  сериозна  кампания  за  прочистване  на  границите  започва  с

постановлението  на  Ленинградския  обком  на  ВКП  (б)  от  4  март  1935  г.  за

26 Земсков, Виктор. Спецпоселенцы... 5.
27 Земсков,  Виктор.  К  вопросу  о  масштабах  репрессий  в  СССР.  //  Социологические
исследования, № 9, 1995. 123.  
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изселване на финландското население от граничната полоса. По това време то

наброява  200  000  души  със  собствен  национален  район  (Куйвазовски),  500

колхоза,  322  финландски  училища,  вестник  на  финландски  език,

селскостопански техникум и издателство. През есента на 1935 г. практически

всичко  това  е  ликвидирано.  Първо  са  депортирани  живеещите  в  22

километровата  полоса,  а  след  това  и  от  50  километровата.  Общото  число

депортирани  е  около 30 000 човека,  заселени  принудително  в  Таджикистан,

Казахстан  и  Западен  Сибир.  Характерно  за  тази  депортация  е  първото

административно ликвидиране на район обособен по национален принцип.28

Пак  през  есента  на  1935  г.  значителна  депортация  е  проведена  и  в

Украйна.  От  тогавашните  гранични  Киевска  и  Виницка  област  в  източните

райони  на  УССР  са  преселени  41  650  човека,  като  60  % от  контингента  е

съставен от поляци и немци.  При това немският национален район Пулин и

полският Мархлев също са ликвидирани. Есента на същата година такава участ

имат още около 7 500 поляци от същите области. Този процес се задълбочава

през  следващата  1936  г.  Тогава  излизат  два  административни  акта

санкциониращи  новите  депортации.  Решението  на  ЦК на  КП (б)  и  СНК на

Казахстан „За преселниците от Украйна” от 16 февруари и Постановлението на

Съюзния совнарком „За изселването от УССР и настаняването в Казахстанска

ССР на 15 000 полски и немски домакинства” от 28 април с.г. Операцията е

проведена през месец май, като на преселване подлежат всички немци и поляци

живеещи в 800-метровата полоса покрай границата с Полша.  С тази акция в

Казахстан  са  депортирани  около  50  000  души  (15  000  семейства).

Специфичното за депортациите на поляците и немците от западните гранични

райони в периода 1935-1936 г. е, че по-голямата част от тях не са настанени в

спецселища,  а  запазват  гражданските  си  права,  разрешено  им  е  да  запазят

добитъка и хранителните си запаси, а също така са освободени за три години от

плащането  на  всякакви  данъци.  Разбира  се,  те  нямат  право  да  напускат

28 Полян, Павел. Не по своей воле... 86-87.
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определените им за заселване райони, но могат да се придвижват в неговите

административни граници.29  

Паралелно  с  тези  първи  мащабни  депортационни  операции  по

национален  принцип,  съветската  власт  не  забравя  и  своя  „любим”  враг  –

кулаците. Есента на 1936 г. от Дагестанска ССР в Киргизка ССР са преселени

около 5 000 кулаци. След тази акция за известно време депортации по класов

признак не се провеждат.30

В полезрението на съветската власт обаче не са само западните граници.

На 17 юли 1937 г. ЦИК и СНК издават постановление „За организацията на

защитна  полоса  по  южните  граници”.  Под  ударите  на  този  държавен  акт

попадат  около  2  000  кюрди  от  пограничните  зони  на  Армения,  Грузия,

Азърбейджан и Узбекистан,  които са преселени отново в Казахстанска ССР,

попълвайки местните колхози и совхози в района на гр. Алма Ата.31 

Най-голямата депортационна операция за прочистване на границите през

1937 г. се провежда не на западната или южната, а на далекоизточната граница.

Главна жертва тук са корейците – първият народ в СССР, който е подложен на

тотална депортация и следователно е необходимо да му се отдели специално

внимание. 

Според преброяването от 1926 г. в Далекоизточния край живеят 169 000

корейци, 77 000 китайци и 1 000 японци и съществуват 15 национални района,

от които един корейски – Посетски. В него влизат 55 корейски селски съвети.

От  политическа  гледна  точка  съветската  власт  разглежда  корейците  като

питателна среда за японски шпионаж, поради простия факт, че Корея влиза в

състава на Японската империя, която пък през юли 1937 г. нахлува в Китай.

Интересното  в  случая  е,  че  японците  от  тяхната  страна  на  границата  също

гледат с недоверие на своите корейски поданици, смятайки ги за потенциални

29 Обзор  советских  репрессивных  кампаний  против  поляков  и  полских  граждан.  //
<http://www.memo.ru/history/polacy/vved/obzor.htm> (08.08.2014)  
30 Полян, Павел. Депортационные операции в СССР и их нормативная база… 
31 Павел, Павел. Не по своей воле... 90.
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съветски шпиони и провеждат няколко аналогични принудителни изселвания

на част от пограничното население.32 

На 21 август 1937 г. е издадено съвместно постановление на СНК и ЦК

на ВКП (б) „За изселване на корейското население от пограничните райони на

Далекоизточния край”, подписано от Сталин и Молотов. В краткия преамбюл

на документа депортацията е аргументирана с „цел пресичане проникването на

японския шпионаж”.33 Предвидено е операцията да приключи до 1 януари 1938

г., поради което веднага се пристъпва към нейното осъществяване. До края на

октомври, на три вълни са депортирани 171 781 човека, в това число и 7 000

китайци.  Местата  им  за  принудително  заселване  са  Казахстан  (95 526)  и

Узбекистан (76 525). Макар и да не се отличават от режима на спецселищата, на

корейците  са  запазени  гражданските  права,  тъй  като  депортацията  им  не  е

окачествена  като  политическа  репресия,  по  примера  с  кулаците.  Даже  на  7

октомври 1937 г. се приема постановление на СНК на СССР „За изчисление на

разходите по преселването на корейците от ДВК”, според което на членовете на

преселените семейства се дават по 5 рубли на ден, като общата сума възлиза на

70  милиона  рубли.  Отделно  се  дават  126  милиона  рубли  за  медицинско

обслужване, храна, посеви, постройки и заплащане на изоставеното имущество.

Въпреки това, ограниченията за напускане на новите райони на местообитание

на корейците отпадат чак през 1946 г. Показателни са последствията от тази

първа  тотална  депортация  на  цяла  етническа  общност.  Обезлюдените  земи,

въпреки  многократните  опити  на  съветската  власт,  никога  не  достигат  това

облагородяване  и  численост,  което  имат  до  депортацията,  а  големи

пространства от Далечния Изток окончателно запустяват.34

32 Бугай, Николай. Выселение советских корейцев с Дальнего Востока. //  Вопросы истории,
1994, № 5. 141.
33 Ким, Герман. Депортация. Спереотипы и новые подходы исследования депортации корейцев
1937 година. // <http://world.lib.ru/k/kim_o_i/d4rtf.shtml> (8.08.2014)
34

Бугай, Николай. Выселение советских корейцев с Дальнего Востока. //  Вопросы истории,
1994,  № 5.  142-147;  Бугай,  Николай.  О  выселении корейцев  из  Дальневосточного  края.  //
Отечественая  история,  1992,  №  6.  140-168;  Герман,  Ким.  Депортация.  Подготовка  и
осуществление депортации корейцев. // <http://world.lib.ru/k/kim_o_i/d1rtf.shtml> (8.08.2014)
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От гледна точка на вътрешно-депортационната политика, особено след

тоталната  депортация  на  корейското  население,  годините  1938  и  1939  се

оказват значително по-спокойни. През 1938 г. е регистриран само един случай,

който отново е свързан с прочистване на граничните райони. На 19 януари е

взето решение за преселването на около 6 000 иранци от Азербайджанска ССР в

Казахстан  и  приблизително  още толкова  евреи  от  границите  на  Туркменска

ССР, които са преселени в нейните северни пустинни райони.35 

* * *

Депортационните операции на съветската власт в годините 1935-1939 г.

засягат около 300 000 души. Мнозинството от тях са свързани с кампанията по

прочистване на границите. Макар и в последните две години на този период да

се  наблюдава  относително  затишие,  положението  рязко  се  изменя  след

сключването на пакта за ненападение между СССР и Германия на 23 август

1939 г. и неговото пряко въздействие върху геополитическата карта на Европа,

довело да началото на Втората световна война.

Остава  да  си  отговорим  на  въпроса  защо  постепенно  националният

принцип  в  депортациите  измества  класовия  и  на  народите  се  вменява

колективна  вина.  Сталин  се  нуждае  от  циментираща  идея  за  завършека  на

своята  държава.  Ортодоксалният  марксизъм,  обещаващ  отмирането  на

държавата  като  такава,  не  може  да  му  я  даде.  Затова  той  се  обръща  към

патриотизма, но не какъв да е, а съветски. От само себе си се разбира, че всеки

човек несподелящ тази визия е на погрешна линия, а това са хората с изразено

национално  чувство.  Затова  и  от  края  на  20-те  и  началото  на  30-те  години

настъпват съществени промени в отношенията  между съюзните републики в

състава на СССР. Значително се разширяват правата на съюзните органи на

властта,  засилва се централизацията на държавата. Тоталитарната държава на

Сталин  се  стреми  към  унифициране  на  всички  области  от  живота  и

35 Полян, Павел. Не по своей воле… 94. 
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превръщането  на  населяващите  я  народи в  един народ  –  съветски.  Въпреки

всичките  усилия  на  Сталин  от  30-те  години,  неговата  най-тежка  борба  с

подопечните му народи тепърва предстои. 

Прочистването на западните граници 1939–1941 г.

Паралелно  с  протичащите  в  СССР  процеси,  от  началото  на  30-те  се

забелязва  и  повишаване  на  активността  на  съветската  политика  в

международните отношения. Сталин следва политика на излизане от изолация

и получава подкрепата на световното обществено мнение. Оттук насетне той

вече има възможност пряко да участва в случващите се събития, особено след

влизането на СССР в Обществото на народите (ОН) на 19 септември 1934 г. Без

да се спираме подробно на съветската външна политика само ще отбележим, че

тя е изключително двойнствена и в крайна сметка непроницаема за повечето

западни  политици.  Въпреки,  че  подкрепя  статуквото,  Сталин  като

последователен  марксист,  вярва  в  неизбежността  на  един  нов  световен

конфликт,  породен от „империалистическата  буржоазия”.  Неговата стратегия

обаче е изчаквателна. Още през 1925 г. той я формулира така: „Ако утре почне

война, няма да стоим със скръстени ръце – ще трябва да се включим, но да се

включим последни. И ще се включим за да хвърлим своята тежина на кантара,

тежина  която  ще  надделее”.  На  пръв  поглед  в  предвоенния  период  Сталин

изглежда открит за споразумения с всеки, но в действителност той се готви за

предстоящата война.36

Нарасналите апетити на болшевишка Русия, но все още неподплатени с

достатъчно  военна  мощ,  което  Сталин  компенсира  с  всеки  изминал  ден,  се

ръководят от максимата „което можем да вземем без бой, длъжни сме да го

вземем”. На 23 август 1939 г. между СССР и Третия райх е подписан пакт за

ненападение,  който  днес  не  случайно  се  приема  като  решаващ  фактор  за

36 Гелер,  М.,  Некрич,  А. Утопията  на  власт.  София,  1994.  Ч.  1.  478-490.  Разходите  по
въоръжаването  нарастват  лавинообразно.  За  първата  петилетка  1928-1933  средно  с  5,4  %,
докато през третата  1938 – 194,1 средно с 26,4 %. За 1941 г.  са заложени 43,4 % от целия
бюджет да отидат за въоръжаване.  
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избухването  на  Втората  световна  война.  Към  него  е  подписан  и  секретен

протокол.  Според  клаузите  му,  в  случай  на  политически  или  териториални

промени в Източна Европа, границата на Литва ще е и граница на сферите на

влияние между тях. Също така германците признават Бесарабия и териториите

на изток от реките Нарва, Висла и Сан за прилежащи в съветската сфера на

влияние. Благодарение на този карт бланш, който Хитлер получава, е дадена

зелена  улица  на  „Белия  план”  за  нахлуване  на  Вермахта  в  Полша  на  1

септември 1939 г. На 3-ти същия месец Великобритания и Франция обявяват

война на Германия, с което се слага началото на Втората световна война.

На 17 септември Червената армия навлиза в Полша и окупира нейните

източни  войводства  до  предварително  уговорената  с  германците  линия.

Административно те са присъединени към Украинска ССР и Белоруска ССР.

Своя „освободителен поход” СССР продължава и в Прибалтика.  Без външна

подкрепа  трите  малки  прибалтийски  държави (Литва,  Латвия  и  Естония)  са

принудени  през  септември  и  октомври  1939  г.  да  подпишат  договори  за

взаимопомощ със съветската държава и на практика са окупирани. През лятото

на  1940  г.  последните  признаци  на  относителна  държавна  независимост  са

ликвидирани  и  в  крайна  сметка  прибатийските  републики  са  анексирани  и

превърнати в съветски републики. 

Репресивните  органи  на  съветската  власт,  настанили  се  в

новоприсъединените райони започват веднага своята работа. До края на 1939 г.

хиляди  бивши  полски  граждани  (търговци,  чиновници,  едри  земевладелци,

полицаи  и  др.)  са  осъдени по  бързата  процедура  на  Наказателния  кодекс,  а

редица други са подложени на интерниране. Очевидно предвид започналата на

30 ноември 1939 г. съветско-финландска война, продължила до 12 март 1940 г.,

и свързаните с нея усложнения, замислените операции за масова депортация на

поляци са временно отложени. 

Междувременно,  нямащи  илюзии  относно  съветските  методи  и  цели,

германците  предлагат  да  бъде  създадена  обща  германо-съветска  комисия  по

въпросите на евакуацията и размяната на население между Третия райх и СССР
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от  териториите  на  бившата  полска  държава.  Тази  стъпка  е  на  базата  на

подписания секретен протокол за границите от 28 септември 1939 г., в който

има  точка  за  взаимното  съгласие  на  двете  страни  да  съдействат  на  лица  от

немска националност, живеещи в съветската зона на влияние да се преселват в

Германия или в германската зона. През октомври комисията е създадена, а на

16 ноември е подписано официалното съглашение за размяна на население. До

8  февруари  1940  г.  от  Западна  Украйна  и  Западна  Белорусия  на  запад  се

преселват  128 000 немци (фолксдойч),  а  числото  на  желаещите  да  напуснат

немската  зона  е  около  40 000,  повечето  от  които  евреи.  Характеризирайки

размяната като успешна двете страни решават тя да се разпространи и върху

останалите територии присъединени към Съветския съюз. Така през лютото и

есента на 1940 г. от Северна Буковина и Бесарабия се преселват още 106 000

души. Паралелно няколко хиляди немци напускат и Прибалтика. Като цяло към

февруари 1941 г.  от  източните  райони  на  бивша Полша,  Северна  Буковина,

Бесарабия  и  прибалтийските  държави  в  Германия  са  преселват  392  000

фолксдойч.37 

Тези мероприятия са в интерес и на Съветите, дотолкова, доколкото са в

унисон  с  нейните  планове  относно  прочистването  на  западните  граници  от

потенциално  „враждебни  елементи”.  Именно  като  такива  са  разглеждани  и

живеещите там немци, чието изселване в Германия само облекчава съветските

органи.  Както  видяхме,  съветската  власт  още  в  годините  1935-1938,  отделя

специално внимание на своите граници чрез провеждането на депортационни

кампании в граничната 25-50 километрова полоса. Тази политика продължава и

с преместването на държавните граници на изток. За прочистването на новата

гранична полоса на УССР и БССР съветското ръководство щателно подготвя

три депортационни операции през 1940 г. 

37 Полян,  Павел.  Оптации:  с  кем  и  когда  в  ХХ веке  Росссия  обменивалась  населением.  –
Демоскоп,  №  313-314,  2007.  //  <http://www.demoscope.ru/weekly/2007/0313/analit06.php>
(15.09.2014)
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Първата от тях датира от 10 февруари 1940 г. на базата на решение на ПБ

на ЦК на ВКП (б)  от 4 декември 1939 г.  за  изселването  на  „осадников”38 и

използването  им  за  разработване  на  горските  стопанства  към  Народния

комисариат  на  горската  промишленост  (Наркомлес).  Операцията  по  тяхната

депортация  продължава  само  едно  денонощие  (!)  като  са  натоварени  на

ешелони  около  140  000  души.  Част  от  тях  попадат  в  затвори  и  лагери,  но

мнозинството са заселени в спецпоселения в АССР Коми, Урал и, разбира се,

Казахстан.39 

Втората масова депортация на „освободените поляци” се състои на 9 и

13 април 1940 г. Официалното решение е взето на 2 март от ПБ на ЦК на ВКП

(б)  и  СНК  на  СССР  и  визира  три  категории  население:  1.  семействата  на

полските военнопленници и задържаните представители на полския държавен

апарат, земевладелци и индустриалци; 2. бежанците, пребиваващи в западните

области на Украйна и Беларус, изявили желание да напуснат Съветския съюз,

но не приети от германските власти и  3. проститутките. Съвсем очевидно е, че

тази операция е свързана с взетото само три дни по-късно, на 5 март 1940 г.,

решение  за  разстрел  на  полските  граждани,  намиращи  се  в  офицерските

военнопленнически лагери. В списъците за депортиране попадат общо 61 000

души от първа и трета категории. За разлика от „осадников”, по отношение на

тях е приложена мярка „административно изселване”,  което е съпроводено с

известни  облекчения  на  режима.  Изселените  не  са  изпратени  в  изолирани

спецселища, а са разпределени в казахстански колхози и совхози за срок от 10

години.40

Третата операция е свързана с втората категория население, тоест бивши

полски  граждани  избягали  първоначално  на  изток  от  нахлуващите  немски

38 От полското osadnik – заселник. Осадниците са своего рода полски вариант на казачеството.
Мнозинството от тях са бивши полски военнослужещи отличили се във войната със Съветска
Русия  (1919-1921) и  получили  земя  за  заселване  в  Източна  Полша.  Поради  тази  причина
съветската пропаганда ги представя като „най-злите врагове на трудовия народ”. Освен поляци
сред тях се срещат украинци и белоруси.
39 Гурьянов, Александр. Польские спецпереселенцы в СССР в 1940-1941 гг. – В: Репрессии
против поляков и польских граждан. Москва, 1997. Ч. 1. 114-117.
40 Пак там, 119-121.
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войски  и  изразили  желание  да  се  завърнат.  Преимуществено  това  са  евреи,

които обаче попадат по стечение на обстоятелствата в съветската зона и желаят

да се завърнат. Тяхната депортация е отложена за лятото, след прекратяване на

работата  на  немската  комисия,  която  приема  индивидуални  заявления  на

граждани за преселване на територията контролирана от Германия. Съветската

власт не ги разглежда като заклети врагове, а като „интернирани емигранти”.

Ареалът им за заселване е същият като на поляците – Урал, Казахстан и АССР

Коми, операцията  е  извършена през юни и юли 1940 г.,  а  броят им достига

75 000 души. В крайна сметка отказът на германските власти да ги приемат

именно поради факта, че са евреи, всъщност спасява живота им, тъй като при

провеждането на „Окончателното решение” вероятността да оцелеят би била

минимална.41  

От  лятото  на  1940  г.  датира  и  още  една  депортационна  операция  –

преселване  от  територията  на  гр.  Мурманск  и  Мурманска  област  на  всички

„граждани  от  друга  националност”.  Тя  е  осъществена  между  5  и  10  юли

единствено въз основа на  заповед на НКВД от 23 юни, подписана от Л. Берия.

Към  хората  с  „друга  националност”  попадат  7  000  финландци,  шведи  и

норвежци, повечето заселени в Карело-финска АССР, както и 1 750 китайци,

немци, поляци, гърци, корейци и други, отправени в района на Алтай.42 

След подавящия погром над полското население, вниманието на Сталин

продължава да е съсредоточено по новите западни граници на СССР. От само

себе  си  се  разбира,  че  в  новоприсъединените  Прибалтийски  републики,

Бесарабия и Северна Буковина ще последват вълни на репресии. Организацията

за тяхното провеждане обаче изисква допълнително време. Последната вълна на

депортации  преди  началото  на  съветско-германската  война,  се  разгръща  в

краткия  период  от  края  на  май  до  средата  на  юни  1941  г.  Въпреки

краткотрайността,  тя е характерна със своята мащабност,  поради факта,  че е

извършена в няколко различни региона и не едновременно. 

41 Полян, Павел. Не по своей воле… 97. 
42 Пак там, 99.
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За разлика  от депортациите  от  предходната  година,  в  тези от  1941 г.

попадат  многобройни и разнообразни  категории население.  Депортациите  се

извършват на базата на няколко официални документа: Постановление на СНК

и ЦК на ВКП (б) от 14 май 1941 г. „За ареста и отправянето на заточение в

изолирани райони на СССР за срок от 20 години на членовете на семействата на

участници  в  контрареволюционни  украински  и  полски  организации”;

Постановление на СНК и ЦК на ВКП (б) от 16 май 1941 г. „За изселване на

социално чуждите елементи от Прибалтийските републики, западна Украйна,

Белорусия и Молдова” и директива подписана от Берия на 14 юни 1941 г. „План

на  мероприятията  на  НКВД  за  етапно  разселване  и  настаняване  в  трудови

селища на специалния контингент изселени от Литовска, Латвийска, Естонска и

Молдовска  ССР”.43 Подлежащите  на  депортация  лица  са  (според

формулировките в документите): участниците в контрареволюционните партии

и  антисъветските  националистически  организации,  бившите  полицаи,

жандармеристи, едри собственици, богати търговци, фабриканти, чиновници от

буржоазния  държавен  апарат,  бивши офицери  и  белогвардейци,  криминални

престъпници,  проститутки,  членовете  на  семействата  на  лица  попаднали  в

горните групи, както и на семейства, чиито глава е осъден на смърт, избягалите

от бивша Полша и отказващи съветско гражданство, немци зарегистрирани за

изселване в Германия и отказващи да го сторят. Както се вижда почти никой не

е пропуснат.44

Мащабната  депортация  от  поредното  прочистване  на  западните

границите започва в Западна Украйна на 22 май, в Молдова през нощта на 12

срещу 13 юни, в Литва, Латвия и Естония на 14 юни и в Западна Белорусия

(бившите полски територии) в нощта на 19 срещу 20 юни. По този начин, за

разлика от 1940 г., операцията се провежда в няколко различни региона и то не

43 Ковальцова,  Кристина.  Судьба  человека  во  время  сталинских  репрессий.  Глава  2.
Депортации  народов  из  западных  республик.  //
<http://www.memorial.krsk.ru/Work/Konkurs/04/Kovalcova%20K/02.htm> (7.10.2014)
44 Гурьянов, Аалександр. Масштабы депортации населения в глубь СССР в мае-июне 1941 г. –
В: Репрессии против поляков и польских граждан, Москва, 1997. Ч. 1. 137-139; Обзор советских
репрессивных  кампаний  против  поляков  и  полских  граждан.  //
<http://www.memo.ru/history/polacy/vved/obzor.htm> (10.10.2014)
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едновременно.  От  Западна  Украйна  и  Западна  Белорусия  са  депортирани

съответно  около  11  000  и  21  000  души,  отправени  в  Казахстан,  Алтай  и

Новосибирска област. От Молдова в Казахстан са депортирани 24 700 човека,

от  Литва  13  200,  от  Латвия  17  000  и  от  Естония  6  300.  Депортираните  от

Прибалтика  също  са  принудително  заселени  в  Казахстан,  АССР  Коми  и

Новосибирска област. Цитираните цифри продължават да са обект на спорове,

но  полските  и  руски  изследователи  са  на  мнение,  че  общата  численост  на

разселените е между 86 и 91 хиляди, а на арестуваните около 18-19 000.45

Както  бе  споменато,  депортациите  решението  за  които  е  взето  от

административни  правителствени  органи,  са  извън  полето  на  съветското

съдопроизводство и рязко се отличават от операциите на специалните органи на

съветската  власт,  като тези по съветизацията  на споменатите  страни.  В тази

връзка  е  необходимо  да  кажем,  че  формално  нито  едно  лице,  попаднало  в

числото на депортираните през май–юни 1941 г. не е осъдено. Въпреки това,

около  18  000  човека  от  тях  характеризирани  като  престъпници  попадат  в

трудово-поправителните лагери (ИТЛ) от системата на ГУЛАГ. 

* * *

Общото  число  на  депортираните  в  периода  1939-1941  г.  от  новите

западни  области  на  СССР  достига  380 000  –  390  000  души.  Всички  те  са

отправени  в  отдалечени  региони  на  страната,  без  право  на  този  етап  да  се

завръщат.  Началото  на  германската  инвазия  попречва  за  реализирането  на

други по-мащабни депортации от тези области.

Използването на термина „прочистване на границите” като политически

мотив за депортациите от 1940 и 1941 г. е повече от прозрачен. Изселването или
45 Гурьянов, Александр. Масштабы... 141-144;  Земсков, Виктор. Принудительные миграции
из Прибалтики в 1940–1950-х годах. // Отечественные архивы, 1993, № 1. 4-19. Макар и да не е
в сферата на настоящото изследване е необходимо да се спомене, че освен депортациите от
1940–1941 г. с цел „прочистване на границите” тече и един друг процес. Това е процесът по
съветизация  на  новопридобитите  области.  По  време  на  него  са  арестувани,  разстреляни,
изпратени в системата на ГУЛАГ още десетки хиляди политически неблагонадеждни граждани
от Полша, Литва, Латвия, Естония и Бесарабия. 
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етническите чистки от района на приграничните полоси се практикува още по

време на Първата световна война, както от руснаците, така и от германците и

французите.  То  е  част  от  мероприятията  за  усилване  на  границите  и

подготовката им като театър на бойни действия. При разгръщане на войските и

строителството на укрепени райони винаги са нежелателни излишните очи и

уши. Така че, идеята за прочистване на западните граници от страна на СССР в

разглеждания период не може да има друг прагматичен държавен смисъл, освен

ако не преследва военни цели. 

Превантивна  национално-депортационна  политика  в  началото  на

съветско-германската война 1941-1942 г.

С  нападението  на  Германия  над  СССР  се  отваря  нова  страница  от

отношения между народите населяващи съветската държава и се слага началото

на нов етап в нейната депортационна политика.

На 22 юни 1941 г. във връзка с германското нахлуване Президиумът на

Върховния Съвет (ПВС) на СССР издава указ „За военното положение”. В т. 3

от  него  на  военните  власти  освен  останалите  широки  правомощия,  се  дава

право  в  областите  където  е  обявено  военно  положение  да  „изселват  в

административен  порядък”  от  техните  предели  всички  лица  признати  за

„социално опасни”.46 В допълнение на 4 юли с.г. НКВД издава директива „За

мероприятията по изселване на социално опасни лица от районите с обявено

военно положение”. Интересното в нея е, че се забранява изселването на лица в

нетрудоспособна възраст над 60 г. Също така на 12 август 1941 г. по заповед на

Военния съвет на Западния фронт се установява 5 километрова (впоследствие

разширена до 25 км.) полоса на бойни действия от територията на която цялото

гражданско население подлежи на изселване.47

Всички  тези  заповеди  слагат  началото  на  невиждана  дотогава  в

историята  депортационна вълна,  а  серията  от актове се разпростира и върху

46 Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. - июль 1956 г.
Москва, 1956. 214.
47 Полян, Павел.  Не по своей воле... 102-103.
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части  от  съветското  население,  което  не  се  намира  в  районите  на

непосредствени  военни  действия.  Пример  за  такова  население  са  отделните

националности  спрямо  които  са  осъществени  превантивни  депортационни

операции.  Според официалната  съветска  гледна  точка,  прилагането  на  такъв

тип депортации е закономерно и справедливо възмездие за извършено от тях

предателство  или  предотвратяване  възможността  то  да  бъде  извършено.  Но

обективно погледнато, превантивните депортации, характерни за първите две

години от съветско-германската война, засягат хора, които просто принадлежат

към  националности,  чиито  задгранични  сънародници  водят  или  може  да

започнат война със СССР. В историографията те се наричат превантивни, тъй

като  се  извършват  на  територии  необхванати  от  военните  действия.  Поради

тази  причина  това  население  няма  съприкосновение  с  врага  и  не  може  да

извърши  масово  предателство,  за  разлика  от  депортационните  операции

проведени  през  1943-1945  г.,  чиято  цел  е  да  се  възмездят  проявите  на

сътрудничество с окупатора в териториите заети от германските армии.

Първият удар понасят живеещите в СССР немци, отнесени към числото

на потенциалните колаборационисти.48 По данни на преброяването от 1939 г. в

СССР живеят 1 427 222 немци, населяващи всички негови части: РСФСР – 862

500, Украинска ССР – 392 700, Казахстанска ССР – 92 700, Азербайджанска

ССР  –  23  100  и  Грузинска  ССР  –  20  500.  На  територията  на  Руската

федеративна република те са концентрирани в Поволжието – 366 700, Омска

област – 59 800, Крим – 51 300 и другаде. От 1924 г. съществуващата дотогава

трудова  комуна  на  немците  от  Поволжието  е  преобразувана  в  автономна

съветска социалистическа република (АССР НП). В други региони населявани

от  тях  те  имат  свои  национални  райони  (в  кампанията  от  30-те  години  за

48 Вследствие на победоносните войни през XVIII  в. Руската империя разширява значително
своите  владения  в  южна  посока  и  стъпва  трайно  на  северното  черноморско  крайбрежие.
Новопридобитите обширни земи са слабо заселените, което карат императрица Екатерина II да
инициира програма за привличане на чуждестранни колонисти, продължена и от император
Александър  I.  В  основната  си  част  те  идват  от  германските  земи  и  ползвайки  редица
придобивки и привилегии, създават хиляди колонистки селища (над 3 000) в широк географски
ареал – Поволжието, северното Причерноморие, Крим, Северен Казказ и дори Сибир.
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ликвидиране  на  национално-административните  единици  те  престават  да

съществуват) и селски съвети.49 

В АССР НП, както и на други места в началото на войната, се формира

народно  опълчение,  в  което  влизат  11  193  човека,  от  които  2635  жени.

Местните  органи  на  ВКП (б)  докладват  в  Москва  за  „патриотичен  подем  в

АССР НП”. Въпреки това през юли Берия и Молотов пристигат в републиката и

правят извод, че е наложително немците да бъдат депортирани.  Паралелно с

тяхната  визита  се  закриват  редица  местни  немски  вестници,  списания  и

училища. Допълнителен мотив за Сталин е шифрограмата, която той получава

от  командването  на  Южния  фронт  на  3  август.  В  нея  му  докладват,  че  в

районите на бойни действия където има немско население германските войски

са посрещани с хляб и сол, а срещу изтеглящите се съветски войски същото

провежда и диверсионни операции. Всичко това довежда до постановлението

на СНК на СССР и ЦК на ВКП (б)  от 12 август 1941 г.  „За преселване на

немците от Поволжието в Казахстан”, което включва и немците от Саратовска и

Сталинградска област.50

Взетото  вече  от  Сталин  решение  за  провеждането  на  операцията

формално е легализирано и с Указ на ПВС на СССР „За преселване на немците,

живеещи  в  района  на  Поволжието”  от  28  август.  Сроковете  за  изпълнение

разпоредени от Л. Берия са от 3 до 20 септември. Депортацията се осъществява

от сформиран за целта отряд от 14 100 души, състоящ се от сътрудници на

НКВД  (1450),  милиционери  (3000)  и  червеноармейци  (9650).  Паралелно  с

началото  на  депортацията  с  постановление  на  СНК и  ЦК на  ВКП (б)  от  6

септември АССР ПН е ликвидирана, а териториите иѝ  се разпределени между

Саратовска и Сталинградска област. На следващата година (19 май 1942 г.) се

взима  решение  за  преименуване  на  всички населени  места,  с  което  се  цели

пълното изличаване на спомена за поволжските немци. В хода на операцията,

49 Бугай, Николай. 40-е годы: „Автономию немцев Поволжья ликвидировать. . .“ //  История
СССР. 1991, № 2. 172;  Шайдуров, Владимир. Российские немцы: трагедия едного народа. //
<http://www.memo.ru/history/nem/Chapter1.htm> (12.10.2014)
50 Бугай, Николай. 40-е годы... 173; Полян, Павел. Не по своей воле… 105.
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завършили окончателно в края на октомври, от бившата република и съседните

области са изселени 438 280 немци.51 

Според специално изготвената от НКВД инструкция за провеждане на

депортацията,  на  всеки  депортиран  се  разрешава  да  вземе  със  себе  си  само

лични вещи и продукти  за  20  дни път.  В Казахстан  и  Западен  Сибир те  са

заселени в спецселища, колхози и совхози. Както и при други депортации те

запазват гражданските си права, но нямат право да напускат определените им

места  за  заселване.  Членовете  на  ВКП (б)  и  комсомола запазват  статута  си.

Имуществото  им  е  оценявано  от  специални  комисии,  като  сумите  им  се

изплащат в местата на новите поселения в брой или под формата на строителен

материал.  Съветската  власт  се  погрижва  и  за  стопанското  устройство  на

новозаселените,  включвайки  ги  веднага  в  селското  стопанство,  леката

промишленост,  металургията  и  др.  Кампанията  за  активно  участие  на

спецпреселенците в производствената дейност е част от стратегията за изнасяне

на  все  повече  мощности  в  източните  региони  на  страната  във  връзка  с

германското настъпление.52 

Практически  веднага  след  указа  от  28  август  съветските  власти

пристъпват  към  аналогични  операции  срещу  немците  и  в  други  райони  на

страната. Първата от тях е депортация от Ленинградска област. Тук те са част

от  мероприятията  по  изселването  на  финландското  население.  То  става

благодарение на постановлението на Военния съвет на Ленинградския фронт от

26 август „За евакуация на финландското население”, а заповедта на НКВД за

провеждане на мероприятията датира от 30 август. Депортацията засяга 89 000

финландци  и  7  000  немци,  които  също  са  преселени  в  Западен  Сибир  и

Казахстан.53

През  септември  1941  г.  са  издадени  още  три  постановления  на

Държавния комитет на отбраната /ГКО/ свързани с превантивни депортационни

51 Чернышова, Вера. Депортация немцев Поволжья в годы Великой Отечественной войны. //
<http://www.memorial.krsk.ru/Articles/1997ssylka/Cherhyshova.htm> (12.10.2014)
52 Чебыкина,  Т. Депортация немецкого населения из  европейской части  СССР в  Западную
Сибирь (1941–1945 гг.) // <http://www.memo.ru/history/nem/Chapter14.htm> (14.10.2014)
53 Полян, Павел. Депортационные операции в СССР и их нормативная база… 
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операции.  Първото  датира  от  6  септември  и  санкционира  изселването  на

немците от Москва, Московска и Ростовска област в Казахстан. Тази операция

се осъществява практически синхронно с депортацията на поволжските немци –

между 10 и 20 септември. От столицата и прилежащата иѝ  област са изселени 8

600 човека, а от Ростовска 21 400.54 Постановлението от 21 септември се отнася

до немците  от  Северен Кавказ  и  Тулска област.  На изселване,  в  срок от  25

септември до 10 октомври, подлежат общо 138 000 човека. Те са депортирани в

Казахстан, Красноярския район и Иркутска област.55 Третото е от 22 септември.

Под  неговите  удари  попадат  110  000  немци  от  Запорожието,  Сталинска  и

Ворошиловска област. Всички те са изпратени в Казахстан между 25 септември

и 10 октомври.56 

Тук е  необходимо да добавим,  че  на 8 септември Сталин разпорежда

демобилизация  на  всички  военнослужещи  от  немска  националност  и

отправянето им в т.нар. „Трудова армия”57. Този акт засяга 33 516 човека.58

Но процеса не спира дотук. Още през месец октомври 1941 г. излизат

три нови постановления на ГКО. Първите две от тях датират от 8 октомври и са

за  депортации  на  немците  от  Воронежка  област  (5100)  и  Закавказието  (от

Грузия, Азербайджан и Армения – над 46 000). Самите операции са проведени

между 15 и 22 октомври.  Третото постановление,  от 22 октомври, заповядва

изселването  на  немците  от  Дагестан  (4000)  и  Чечено-Ингушетия  (574)  за

периода от 25 до 30 октомври. Депортираните през октомври също са заселени

в  Казахстан  и  Западен  Сибир.  Две  разпореждания  на  СНК  с  аналогично

съдържание излизат през ноември. За преселване на немците от Калмикската

54 Полян, Павел. Не по своей воле... 111.
55 Пак там, 113.
56 Пак там, 113.
57 В историографията под „Трудова армия” или „трудармейци” се имат предвид изпълняващите
принудителна  трудова  повинност  в  годините  на  войната.  Терминът  е  самоназвание  на
участниците  в  този  вид повинност  и  не  се  среща  в  официалните  съветски  документи.  По-
подробно  по  въпроса  вж.:  Курочкин, А.  „Трудармия”:  историография  и  источники.  –  В:
Российские немцы. Историография и источниковедение. Материалы международной научной
конференции. Анапа, 4-9 сентября 1996 г. М., 1997;  Гончаров, Г. „Трудовая армия” периода
Великой  Отечественной  войны:  российская  историография.  //
<http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/OB7/goncharov.htm> (15.10.2014) 
58 Бугай, Николай. 40-е годы... 174.
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АССР (2 ноември) и Куйбишевска област (21 ноември) в Казахстан.  За тази

депортация няма данни относно броя на засегнатите лица. През март 1942 г. са

изселени и немците от Харковска, Одеска и Днепропетровска област, като също

липсват данни са броя им.59 

Съветските  депортационни  операции  срещу  немското  население

живеещо  на  територията  на  СССР  са  повсеместни.  Практически  отвсякъде,

където  това  е  възможно  с  оглед  войната,  те  са  изселени.  Цялото  немско

население,  освен  останалото  под  германска  окупация  е  принудително

концентрирано на изток от Урал. Общо в периода септември 1941 – март 1942

г.  на  изток  за  изселени  около  1 200 000  немци,  които  са  зачислени  към

контингента на спецселищата в Казахстан и Западен Сибир. Съветската власт

прави разлика между тях дотолкова, доколкото отчита конкретната причина за

тяхното изселване. Според Отдела за спецселищата на НКВД 860 000 от тях са

депортирани  „по  държавна  задача”,  а  останалите  са  репатрирани  или

мобилизирани  в  Трудовата  армия.  Независимо от  това  всички  се  водят  към

спецконтингента. След депортацията на корейците от Приморието през 1937 г.,

това е вторият случай в съветската депортационна политика, при който един

цял народ е подложен от тотална депортация.60

Важно  е  да  обърнем  внимание,  че  по  същото  време  в  САЩ  също

прибягват  до  подобна  превантивна  депортация  на  население.  Въз  основа  на

изпълнителна заповед № 9066 на президента Рузвелт от 19 февруари 1942 г., на

военния министър се разрешава да определя територии на страната за зона на

военни  действия,  от  която  могат  да  бъдат  изселвани  частично  или  изцяло

гражданските лица.61 Макар и в заповедта да не се визира националност или

етническа  група,  тя  дава  възможност  да  бъде  използвана  спрямо  хора

произхождащи  от  държави,  с  които  САЩ  са  във  война  или  неприятелски

59 Павел, Павел. Не по своей воле... 113.
60 Бугай, Николай. 40-е годы... 174.
61

Executive  Order  9066  dated  February  19,  1942,  in  which  President  Franklin  D.  Roosevelt
Authorizes  the  Secretary  of  War  to  Prescribe  Military  Areas.  //
<https://catalog.archives.gov/id/5730250> (17.10.2014)
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отношения.  Така  през  пролетта  на  1942 г.  между 120 000 и  130 000 души с

японски  произход  са  интернирани  от  крайбрежните  тихоокеански  щати

Калифорния, Орегон и Вашингтон във вътрешността на страната. Независимо

от това, че 62 % от тях са американски граждани, те са насилствено въдворени в

т.нар.  „военни центрове за  преместване”,  наричани често  в  историографията

концентрационни лагери.62 Необходимо е да се спомене, че преди началото на

операцията  по  тяхната  депортация,  непосредствено  след  атаката  над  Пърл

Харбър на 7 декември 1941 г. около 5 500 американски с японски произход вече

са арестувани, по предварително изготвени списъци от ФБР.63 От само себе си

се налага да разгледаме тази депортационна операция в сравнителен план със

съветската  такава  по отношение  на  немското  население  на  СССР.  На първо

място тя не включва всички американски граждани с японски произход. Така

например на Хавай по това време живеят около 150 000 от тях, като само 1300-

1400 са интернирани.  Не са интернирани и живеещите в  други американски

щати, освен изброените. Също така от армията на САЩ не са демобилизирани

войниците с японски произход, а единственото ограничение е да се изпращат в

части воюващи на Тихоокеански военен театър. Паралелно хиляди американски

японци изразяват желание да се запишат доброволци в американската армия,

което довежда до сформирането на 442-ри пехотен полк, почти изцяло съставен

от тях и в който през войната служат над 14 000 души.64 Не по-маловажно е

застъпничеството, което те получават от редица известни военни и обществени

62 Wyatt,  Barbara.  Japanese Americans in World War II.  A National Historic Landmarks Theme
Study. Washington, DC, 2012. p. 3-5.
63 Интересно е,  че по отношение на американските граждани от немски произход такъв тип
депортационна операция не е провеждана. По време на Втората световна война са задържани
единствено около 11 000 етнически германци, повечето от които са граждани на Райха. От тях
една малка част са класифицирани като „опасни” и интернирани. Това дава повод повечето
изследователи да обяснят специалното отношение към японците като проява в по-голяма степен
на расизма, отколкото на военната необходимост. От друга страна американското правителство
трябва да се  съобразява с факта,  че голям процент от американската нация като такава е с
германски  етнически  произход.  Така  например  през  1940  г.  в  САЩ живеят  1,2  млн.  души
родени в Германия, 5 млн. с по двама родители родени в Германия, а други 6 млн. с по един
родител от германски произход. По-подробно вж.:   Ebel, Karen.  German-American Internees in
the United States during WWII. // <http://www.traces.org/germaninternees.html> (17.10.2017)
64 442nd  Regimental  Combat  Team.  Legacy Website.  // <http://www.the442.org/home.html>
(17.10.2017)
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фигури,  включително  и  ръководителя  на  ФБР  Едгар  Хувър,  отхвърлящи

отправените обвинения в шпионаж, предателство и антиамериканска дейност.

Освен  това  режимът  в  лагерите  е  относително  лек,  и  почти  25  %  от

интернираните получават възможност да ги напуснат и да се заселят в други

райони на САЩ. В крайна сметка въпросът за конституционността на заповед

№ 9066 е отнесен до Върховния съд. Със свое решение от декември 1944 г. той

постановява, че изселването на гражданско население по военна необходимост

е законно, но последващото му затваряне в лагери и ограничаването на правата

не. Вследствие на това още на 2 януари 1945 г. в условията на продължаваща

война  с  Японската  империя  се  стига  до  отмяна  на  военните  заповеди  за

изселването  и  закриване  на  всички лагери до края  на  годината.  Предвид на

всичко казано дотук операцията по изселване на американските граждани от

японски  произход  може  да  бъде  класифицирана  като  превантивна,  но  в

ограничен  район  на  действие,  тоест  частична,  а  не  тотална  по  примера  на

съветските  от  същите  години.  Предвид  съществуващата  правна  система  и

бързото  разрешение  в  положителен  смисъл  на  проблема  са  ограничени

последствията, които спохождат съветските граждани попаднали в аналогична

ситуация: висока смъртност при преместването, лоши хигиенни и медицински

условия в местата за настаняване,  водещи до висока заболеваемост и висока

детска смъртност,  постоянно упражняван контрол от страна на репресивните

органи в лицето на НКВД и т.н.65 

Паралелно с немците в СССР, на депортации с превантивен характер са

подложени и съветските граждани от финландски произход. Както видяхме, за

първи път те са изселени от пограничните райони на Ленинградска област още

през 1935 г., а втори заедно с немците от същата област през септември 1941 г.

Тогава,  обаче,  не  са  депортирани  всички.  Последната  останала  общност  от

финландци е изселена от Ленинградска област окончателно през март 1942 г.

Според решенията на Военния съвет на Ленинградския фронт от 9 и 20 март „За

65 През  1988 г.  президентът  Роналд  Рейгън  подписва  указ,  според  който всеки  задържан и
насилствено интерниран трябва да получи 20 000 долара компенсация, а общата предвидена
сума е 1,2 млрд. През 1992 г. са отделени още 400 млн. за доплащания на компенсациите.  
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евакуацията  на финландското население от Ленинград и неговата  област” се

провежда операция по тяхната депортация между 27 и 29 март.  Изселени са

общо  около  9  000  души  (3  500  семейства).  Считани  за  административно

изселени те не попадат в спецселища, а са заселени преди всичко в риболовни

колхози по река Лена и Якутска АССР. Паралелно с изселването на последните

финландци от европейската част на СССР, на 3 април 1942 г. ГКО постановява

очистване на редовете на Червената армия от финландци. Аналогично с мярката

срещу  немците  демобилизираните  финландци  са  зачислени  към  Трудовата

армия и работните колонии на НКВД.66 

От 1942 г. датират още две насилствени депортации.

Първата от тях е свързана с директивно писмо на Берия от 4 април 1942

г.  за  прочистване  от  „антисъветски,  чужди  и  съмнителни  елементи”  на

Краснодарския край и Керч. Също така на 29 май ГКО приема постановление за

допълнително  изселване  от  Краснодарски  район  и  Ростовската  област  на

държавно опасните лица, сред които влизат гърци, румънци и др.67 

За тези депортации няма данни относно броя на засегнатите или новите

им места за заселване. В историческите публикации на тази тема все още се

спори  как  да  бъдат  класифицирани  те,  като  превантивни  депортации  или

депортации  по  време  на  отстъплението.  Също  така  не  може  да  се  даде

категоричен  отговор  защо  към  депортираните  народности  са  причислени  и

гърците,  тъй  като  депортациите  от  1941  и  1942  г.  засягат  само  съветски

граждани  принадлежащи  към  националности  във  война  със  СССР –  немци,

финландци,  румънци,  унгарци.  В  тази  връзка  трябва  да  отбележим,  че  във

военно време линията на фронта отговаря на държавните граници, и с цялата

условност може да разглеждаме депортацията на гърците, румънците и татарите

като гранично прочистване. Също така трябва да си припомним и заповедта от

август 1941 г. за 25 километровата прифронтова полоса и изселването от нея на

гражданското население.

66 Павел, Павел. Не по своей воле... 115-116.
67 Бугай, Николай. 20–40-е годы... 25. 
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Разбира се, депортационните операции в разглеждания период не могат

да  ни  дадат  пълна  картина  за  провежданата  от  съветското  правителство

национална политика, тъй като те не я изчерпват. Съществуват още ред други

заповеди относно третирането на съветските граждани. Съветско-германският

конфликт  с  мащабността  на  последвалите  сражение  и  разрушения  засяга

живота на народите в СССР във всички аспекти. Освен планираните и взети с

решение депортации, съществуват и такива свързани с тактиката на изгорената

земя, които придобиват стихиен характер. Началото иѝ  е дадено на 17 ноември

1941 г. със заповед на Сталин № 0428 в която се заповядва разрушаването и

унищожаването до основи на всички населени места в тила на немските войски

от  20  до  60  км.  и  от  20  до  30  км  в  ляво  и  дясно  от  пътищата,  като  при

отстъпление трябва да се евакуира цялото население. До днес все още никой не

се  е  наел  да  изследва  последствията  от  тази  заповед,  макар  и  често  да  се

споменава,  но  можем  да  се  досетим,  че  те  са  катастрофални  за  цивилното

население.68

* * *

Отчитайки  всички  контингенти  съветски  граждани  подложени  на

превантивна депортация от началото на съветско-германската война на 22 юни

1941 г. до края на 1942 г., в това число и демобилизираните от армията, общият

им  брой  достига  1,2  –  1,3  млн.  души.  Такова  голямо  число  насилствено

изселени за  такъв  малък период от  време се  наблюдава само в  годините  на

колективизацията. При това, трябва да уточним, че депортациите на кулаците

протичат  в  един  по-дълъг  период  от  време.  В  случая  Сталин  и  съветското

ръководство  се  ръководят  от  максимата:  „Извънредните  ситуации  изискват

извънредни решения”.

Наказателна национално-депортационна политика 1943-1945 г.

68 Скрытая правда войны: 1941. Неизвестные документы. Москва 1992. 210-211. 
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Като  изключим  действията  на  съветската  власт  по  мобилизацията  и

вторичната депортация на гражданите призвани в Трудовата армия, от средата

на  1942  г.  до  пролетта  на  1943  не  се  наблюдават  други  депортационни

операции. Това се обуславя от цялостната военнополитическа обстановка през

този период и кулминация на съветско-германския сблъсък. В началото на 1943

г.  и  особено  след  разгрома  на  германските  армии в  Сталинградската  битка,

инициативата във войната преминава в съветски ръце. Започва изтласкването

на  частите  на  Вермахта  от  територията  на  СССР.  С  придвижването  на

Червената армия на запад и възвръщане на големи пространства от съветската

територия и население,  на дневен ред е  поставен въпросът за политическата

надеждност  на  това  население  и  наказанието,  което  следва  да  получат

съветските граждани сътрудничили с окупаторите.

В хаоса  на  военните  години,  на  територията  на  СССР, вследствие  на

неговата  водена  дотогава  рестриктивна  национална  политика,  подчинена  на

комунистическите  идеологически  постулати,  се  наблюдават  засилени

антисъветски  настроения  и  стремеж към по-голяма  национална  автономия  и

независимост.  За  периода  1941-1943  г.,  т.е.  до  прелома  във  войната,

числеността  на  дезертьорите  по  политически  причини  е  1  210  224,  а

отклонилите се от служба в Червената армия 456 667, или всичко 1 666 891.

Според  данните  на  отдела  за  борба  с  бандитизма69 на  НКВД,  само  на

териториите,  където  е  запазена  съветска  власт,  в  периода  1941-1943  г.  са

ликвидирани 7 161 бунтовнически групи с обща численост 54 130 човека. От

тях в Северен Кавказ 963 групи с 17 563 души.70 През първата половина на 1944

г. е пресечена дейността на 1 727 подобни формирования, обединяващи 10 944

души, от които в Северен Кавказ 145 групи с 3 144 участници в тях.71 Въпреки
69 С  наименованието  „бандитизъм”  съветската  власт  евфемистично  охарактеризира  всички
форми на съпротива срещу нея. В зависимост от характера на проявите той бива „политически
бандитизъм”, „икономически бандитизъм” и т.н. Следвайки съветската практика и в България
след 9 септември 1944 г. повечето прояви на съпротива срещу установения комунистически
режим  попадат  под  общия  знаменател  „бандитизъм”.  Типичен  пример  в  това  отношение  е
горянското движение, чиито членове са наричани „бандити”. 
70 Бугай, Николай. 20–50-е годы: принудительные переселения народов. // Обозреватель, 1993,
№ 11. 123-124.
71 Митов, Чавдар. Депортацията на част от севернокавказките народи… 176.
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всички  действия  от  страна  на  специалните  органи  и  военните  трибунали,

обстановката не удовлетворява съветското ръководство и в частност Сталин.

За  масово  назидание  на  дръзналите  да  оспорват  съветската  власт  и

сътрудничили  с  врага  се  провеждат  поредица  от  тотални  наказателни

депортационни  операции.  Тези  „депортации  на  възмездието”  вменяват

колективна вина на няколко народности, по презумпцията, че щом членове на

тяхната  общност  са  колаборационисти,  то  потенциално  и  останалите  или  са

били  такива  или  могат  да  станат.  Непосредствено  те  засягат  шест  народа:

карачаевци, калмики, чеченци, ингуши, балкарци и кримските татари. 

Първият наказателен удар на НКВД е стоварен  върху карачаевците  и

калмиките още през 1943 г. 

Според  цитираното  вече  преброяване  от  1939  г.,  на  територията  на

Карачаевската автономна област (в състава на Орджоникидския край) живеят

75 763 карачаевци.  От август 1942 г.  до февруари 1943 г.  тя се намира под

германска  окупация.  На  окупационните  власти  помага  т.нар.  Карачаевски

национален комитет, който след оттеглянето на Вермахта организира въстание

срещу съветската  власт  и  води антисъветско партизанско  движение.  Борбата

срещу тях се ръководи лично от заместника на Берия – И. Серов. На 15 април

1943  г.  НКВД  и  Прокуратурата  на  СССР  издават  съвместна  директива  за

изселване  на  семействата  на  активните  бандити,  на  основания  на  която  472

човека напускат областта. Съдейки по това, че акцията засяга конкретни лица и

е в съгласие със съдебните органи, може да се направи извода, че до есента на

1943  г.  въпросът  за  тоталната  депортация  на  карачаевците  все  още не  е  на

дневен ред.72 

През  септември,  обаче,  положението  се  променя  и  се  разработва

съответният план. На 12 октомври 1943 г. излиза указ на ПВС „За ликвидиране

на Карачаевската АО и за административно устройство на нейната територия”,

последван  от  постановление  на  СНК от  14  с.  м.  „За  изселване  на  лицата  с

карачаевска  националност  от  територията  на  Карачаевска  АО”.  За  силовото

72 Павел, Павел. Не по своей воле... 117-118.
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обезпечение  на  тоталната  депортация  са  привлечени  войскови  съединения  с

численост  53  327  човека.  Операцията  протича  в  първите  дни  на  ноември  и

засяга  68  938  души  (14 774  семейства),  изселени  в  Казахстан  и  Киргизия.

Аналогично  на  другите  депортации  във  военно  време,  2  543  карачаевци  са

демолбилизирани от армията и изпратени в спецселищата зад Урал.73

Следващите в този жесток списък са калмиките. Според преброяването

от 1939 г.  на  територията  на  СССР живеят 134 402 калмики,  които освен в

Калмикската  АССР,  се  намират  и  в  Сталинградска  област  и  Ставрополския

край.  По  голяма  част  от  Калмикска  ССР  е  окупирана  от  немските  войски,

докато частите иѝ  отвъд Волга остават в съветски ръце. Създаден е Калмикски

национален комитет, който сътрудничи с германското командване и насърчава

калмиките  да  се  включат  в  спомагателни  полицейски  части  с  охранителни

функции.  Също  така  близо  5 000  калмики  доброволно  служат  в  различни

подразделения  на  Вермахта,  повечето  от  тях  в  Калмикския  кавалерийски

корпус.74 В началото на 1943 г. немските войски се оттеглят, но на територията

на Калмикска ССР продължава частичната съпротива срещу съветската власт.

Освен това в доклад на НКВД, неподкрепен с факти, се отправя обвинение към

сражаващата се в редовете на Червената армия 110-а Калмикска кавалерийска

дивизия за „прояви на неустойчивост” и „масови дезертьорства”.75 По примера

на  карачаевците,  всичко  това  е  напълно  достатъчно  на  Сталин  за  да  вмени

колективна вина на калмиките за предателство към съветската държава и власт.

На 27 декември 1943 г. е издаден указ на ПВС на СССР „За ликвидиране на

КАССР и образуването на Астаханска област в състава на РСФСР”, а  на 28

декември с.г. и постановление на СНК „За изселване на калмиките от КАССР в

Алтайския и Красноярския край, Омска и Новосибирска област”. Депортацията

започва  на  28  декември  1943  г.  и  завършва  в  началото  на  януари  1944  г.

Участие в нея взимат 2 975 офицери от НКВД и 3-и мотострелкови полк на

73 Бугай, Николай. 20–50-е годы: принудительные переселения народов… 125; Полян, Павел.
Не по своей воле… 119-120.
74 Максимов, Константин. Советские калмыки на фронтах Великой Отечественной войны и в
депортации. // Вопросы истории, № 6, 2012. 84-85.
75 Пак там, 87.
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НКВД,  „отличил  се”  в  операцията  срещу  карачаевците.  Освен  тях  са

привлечени и около 10 000 военнослужещи.76 

Общият брой на изселените калмики е 93 000 души. Мнозинството от

тях  са  заселени  в  Омска  област,  Алтайския  край  и  Новосибирска  област.

Поради зимните условия, в които се извършва депортацията, смъртността сред

калмиките  е  една  от  най-високите  в  този  вид  операции.  Поради  липса  на

провизии  и  проблеми  със  снабдяването  в  новите  им  места  за  пребиваване,

пламват епидемии, които допълнително покосяват спецзаселниците.77

През 1944 г. процесът на депортация на калмиките продължава. В него

попадат живеещите извън пределите на Калмикска ССР калмики. През март те

са изселени от Ростовска област (2 536), а през април от Сталинградска област

(1 178). Изпратени са в Омска и Свредловска област. Както и в другите случаи,

от Червената армия са демобилизирани всички войници от калмикски произход

– 4  105 човека  и  предадени  на  НКВД,  откъдето  са  разпределени  в  работни

колонии.78

По-специфичен  в  сравнение  с  карачаевците  и  калмиките  е  случаят  с

тоталната  депортация  на  чеченците  и  ингушите.  През  1934  г.  Чеченската  и

Ингушка  автономни  области  са  обединени  в  Чечено-Ингушка  АССР.

Територията, която тези два народа населяват,  практически никога не попада

под  германска  окупация,  така  че  отправянето  на  обвинение  в  пряко

предателство  не  би  имало  основание.  Затова  и  официалният  мотив  в  този

случай е, че те „активно и поголовно участват в терористични движения срещу

съветската власт и Червената армия.” Това не е случайно, тъй като територията

на Чечено-Ингушка АССР още от началото на 30-те години, от кампанията за

колективизация е арена на въоръжени сблъсъци, а на места властта е условна.

Недоволството  на  населението  от  тези  райони е  традиционно  и  прераства  в

76 Убушаев,  В. Ссылка калмыков:  как  это  было.  //  <www.kalmykia.narod.ru  /deportation.html  >
(10.11.2014); Полян, Павел. Не по своей воле… 120.
77 Реммель,  Галина.  Депортация  калмыков  в  Омскую  область.  //  Известия  Омского
государственного  историко-краеведческого  музея.  №  8,  2000. //
<http://www.hamagmongol.narod.ru/library/remmel_2000_r.htm> (11.11.2014)
78 Убушаев, В. Ссылка калмыков: как это было… ; Полян, Павел. Не по своей воле… 121.
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отделни  моменти  в  организирани  въстанически  движения.  Съветската  власт

среща  и  проблеми  при  мобилизирането  на  населението  в  републиката,

започнало през август 1941 г. Също така налице са и масови дезертьорства от

армията,  както  и  бягство  на  стотици  членове  на  ВКП  (б),  включително

ръководители на райкоми, председатели на колхози и др. По-данни на НКВД на

територията  на  републиката  към  януари  1944  г.  действат  150-200  банди  с

приблизително 2-3 000 души.79 

Благодарение на всичко това,  постепенно назрява идеята  за тоталната

депортация  на  тези  горди  и  непокорни  планински  народи.  Операцията  по

тяхното изселване е една от най-добре подготвените и организирани, оставайки

класически пример за този вид репресии. След дълга разработка, окончателният

план за нея е изготвен в средата на декември 1943 г. Предвидени са точните

места за селища и откриването на 145 районни и 375 селищни комендатури с 1

358 сътрудника на НКВД имащи за цел поддържане на реда. Набелязани са 152

маршрута за придвижване на ешелоните, осигурени са 14 200 вагона и 1 000

железопътни платформи. Предвижда се да бъдат депортирани 460 000 чеченци

и ингуши, както от Чечено-Ингушка АССР, така и от Владикавказ и Дагестан.

Операцията трябва да протече в два етапа, в първия от които е и основната част

от контингента – 310 600 чеченци и 81 100 ингуши.80 

На 29 януари 1944 г. Л. Берия утвърждава инструкция на НКВД „За реда

на провеждане изселването на чеченците и ингушите”. Два дни по-късно ГКО

издава  постановление „За мероприятията по разпределение на спецзаселниците

в пределите на Казахската и Киргизка ССР”.81 На 20 февруари 1944 г. в Грозни

пристига  лично  Л.  Берия,  заедно  със  своите  заместници,  за  да  ръководят

непосредствено операцията. В нея са задействани невиждани до тогава сили –

19 000 оперативни  работници  от  НКВД,  НКГБ и  СМЕРШ и около  100 000

79 Бугай, Николай. Правда о депортации чеченского и ингушкого народов. – Вопросы истории.
1990,  №  7.  32-34;  Наказанный  народ.  Как  депортировали  чеченцив  и  ингушей.  //
<https://ria.ru/spravka/20080222/99840311.html> (18.11.2014)
80 Пак там, 38.
81 Бугай, Николай. Депортация народов. – В: Война и общество 1941-1945. Книга 2. Москва,
2004. 320-321. 
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офицери и бойци от войските на НКВД, събрани от цялата страна за участие в

„учения в планинска местност”. Крупните сили, събрани за тази депортационна

операция, може и да учудват, но за разлика от друг път, сега органите срещат

отпор. По време на изселването, с оръжие в ръка са заловени 2 016 чеченци и

ингуши и са иззети 20 072 броя огнестрелно оръжие. Въпреки съпротивата, още

в първия ден на операцията (23 февруари) са изселени 333 739 човека. До 1

март числото на депортираните достига 478 479 души – 387 229 чеченци и 91

250  ингуши.  Сред  тях  по  грешка  на  органите  попадат  и  около  500  авари.

Огромното мнозинство от тях са заселени в Казахстан (239 768 чеченци и 78

470 ингуши) и Киргизия (70 097 чеченци и 2 278 ингушети).82

Както и в останалите случаи следват и административно-териториални

промени.  На 7 март 1944 г.  ПВС на СССР приема указ  „За ликвидиране на

Чечено-Ингушка  АССР”.  На  част  от  територията  иѝ  е  създадена  Грозненска

област, друга част е присъединена към Северно-Осетинската АССР и Грузия.

Всички  чеченски  имена  на  селища  и  местности  са  променени  с  руски  и

осетински.  От  редовете  на  Червената  армия  са  демобилизирани  8  894

представители  на  тези  две  националности  и  са  предадени  на  Отдела  за

спецпреселенците на НКВД.83

След завършването на операцията, Л. Берия и неговите сътрудници не

напускат Кавказ. Идва редът на друг планински народ – балкарците.

През 1936 г. от автономна област Кабардино-Балкария получава статут

на автономна република, а нейното население според преброяването от 1939 г.

наброява 359 236 човека. По време на войната, малки части от републиката са

окупирани  от  немците,  но  към  средата  на  януари  1943  г.  тя  е  напълно

освободена. Освен традиционните обвинения в предателство, на балкарците е

вменена и допълнителна вина – „нежелание и неспособност да защитят връх

Елбрус”.84

82 Полян, Павел. Не по своей воле… 120-122. 
83 Бугай, Николай. Правда о депортации... 41.
84 Волкова, Н. Г. Кабардино-Балкария: современные этнодемографические и этнокультурные
процессы.  –  В:  Северный  Кавказ:  етнополитические  и  етнокультурные  процессы  в  XX в.
Москва, 1996. 7-8; Полян, Павел. Принудительные миграции в годы Второй мировой войны и
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След съгласието на Сталин, на 26 февруари 1944 г. Берия издава заповед

„За мероприятията по изселване от КБАССР на балкарския народ”. За участие в

операцията  са  привлечени  4  000  оперативни  работници  и  17  000

военнослужещи  от  войските  на  НКВД.  На  5  март  излиза  и  съответното

постановление  на  ГКО  за  изселване  на  балкарците.  След  проведената

депортация  в  Чечено-Ингушка  АССР,  тази  операция  е  „детска  игра”  за

специалните органи. На 8 и 9 март са депортирани 37 107 балкарци, а на 11

март Берия вече докладва на Сталин за успешното иѝ  провеждане. Балкарците са

насилствено заселени в Казахстан и Киргизия. С указ на ПВС на СССР от 8

април  1944  г.  КБАССР се  преименова  в  Кабардинска  АССР,  а  балкарските

имена  на  селища  са  променени.  През  май  още  около  стотина  балкарци  от

Грузия  попадат  в  числото  на  депортираните.  Същия  месец  се  сгъстяват

облаците и над кабардинците.85

По  балкарския  сценарий  е  замислена  и  операция  по  изселването  на

семействата на „активните немски помощници, предателите и изменниците на

родината” от кабардински произход. Макар и да може да предположим какво

ще последва  от  тези  постановки,  нещата  се  развиват  другояче.  От местните

структури на НКВД са изготвени съответните списъци, включващи 2333 души,

включително  и  руснаци,  уличени  в  такава  дейност.  За  провеждането  на

започналата  на  20  юни  1944  г.  операцията  са  привлечени  165  оперативни

работници и 400 червеноармейци.  Междувременно роднините на служещи в

Червената  армия  и  навършилите  70  годишна  възраст  са  освободени  от

изселване,  което  в  крайна  сметка  води  до  депортиране  само  на  1  672

кабардинци,  уличени в сътрудничество с врага.  Всички те са настанени като

спецзаселници в Казахстан.  За разлика от  балкарците,  на кабардинците  не е

вменена колективна вина и не са подложени на масова депортация.86 

после ее окончания (1939–1953). // <http://old.memo.ru/history/deport/polyan2.htm> (18.11.2014)
85 Сабанчиев, Хаджи-Мурат. Выселение балкарского народа в годы Великой Отечественной
войны: причини и последствия. // <http://www.ca-c.org/datarus/sabanch.shtml> (18.11.2014)
86 Бугай. Николай. Л. Берия — И. Сталину: „Согласно Вашему указанию...” Москва, 1995. 215-
216. 
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Тази  височайша  „милост”  не  означава,  че  депортационните  операции

започват  да  губят  интензивност  или,  че  съветската  власт  смекчава  своето

отношение. Докато се провеждат операциите в Кабардино-Балкария, паралелно

се разработват планове за поредната мащабна депортация – тази на кримските

татари.

Административно  през  1921  г.  Кримският  полуостров  е  обособен  в

Кримска АССР, в състава на РСФСР. Официални езици в републиката са руски

и татарски. Нейното деление е по национален принцип. От 1930 г. са обособени

7 национални района:  5  татарски,  1  немски и 1 еврейски.  Същата година се

създават и национални селски съвети: 207 руски, 144 татарски, 37 немски, 14

еврейски, 9 български, 8 гръцки, 3 украински, 2 арменски и 2 естонски. Според

преброяването от 1939 г. на територията на Кримския полуостров живеят:

Руснаци   558 481 49,6 %

Татари  218 179 19,4 %

Украинци 154 120 13,7 %

Евреи   65 452   5,8 %

Немци   51 299   4,6 %

Гърци   20 652   1,8 %

Българи87   15 353   1,4 %

Арменци   12 873   1,1 %

Други   29 276   2,6 %

Всичко          1 126 385           100 %88

Немската окупация на Крим продължава почти 2,5 години, но през май

1944 г.  те  окончателно го напускат.  През този относително дълъг период се

наблюдава масово сътрудничество на местното население с германските власти.

Също така над 20 000  татари са завербувани на служба в спомагателните части

87 Българското население в Крим се заселва на полуострова през  XIX в. на три вълни (1801-
1806; 1828-1829 и 1856-1861). Според данните от преброяванията през 1897 г. те са 5 840 души,
през 1921 г. 11 898 и през 1939 г. 15 353. По-подробно вж.: Георгиева, Иваничка. Българите в
Крим. – В: Българите в Крим. София, 2009. 8-10.
88 Бочкала, А. Депортация. // <http://legendy.narod.ru/deport/deport.htm> (19.11.2014)
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на Вермахта,  а още около 20 000 дезертират от Червената армия в началния

период на войната.89

Веднага след възвръщането на Крим, на 13 април 1944 г. НКВД и НКГБ

издават съвместна заповед „За мероприятията по прочистване на територията

на  Кримската  АССР  от  антисъветски  елементи”,  вследствие  на  която  са

арестувани близо 5 800 души. Паралелно с тези действия ГКО издава общо три

постановление  за  изселване  на  цялото  татарско  население,  съответно  на  2

април, 11 и 21 май 1944 г. От 29 май датира и аналогично постановление за

изселване на татарите и гърците от Краснодарския край и Ростовска област.90

Основната операция по депортацията на кримските татари започва на 18

май и продължава три дни. За нейното осъществяване са привлечени 25 000

оперативни  работници,  офицери  и  военнослужещи  от  вътрешни  войски.  По

окончателни данни от Кримската АССР са изселени 191 000 кримски татари

(47 000 семейства).  Определените им нови райони са  в  Узбекистан (151 083

души), където са създадени 359 спецселища, Урал и някои части на европейска

Русия. До края на 1944 г. са преименовани всички селища, местности и реки с

татарски, немски и гръцки произход. Новото административното устройство на

Кримската АССР датира от по-късно (30 юни 1945 г.), когато тя е преименувана

на Кримска област в състава на РСФСР.91

С разгледаните шест тотални депортации на живеещи в СССР народи,

този вид политика на съветското правителство не се изчерпва. В заключителния

етап на войната са проведени още няколко депортации по национален принцип,

но вече с по-ограничен контингент население. Поради тази причина те не могат

да бъдат причислени към тоталните депортации и трябва да бъдат разгледани

отделно.92

89 Бугай. Николай. Л. Берия — И. Сталину… 146.
90 Пак там, 148-149.
91 Бочкала, А. Депортация...; Полян, Павел. Не по своей воле… 126-127.
92 От лятото на 1944 г.  датира и една заповед,  оказала се впоследствие немска агитационна
листовка,  свързана  с  неосъществена  депортационна  операция.  Става  въпрос  за  Заповед  №
0078/42 от 22 юни 1944 г. на НКВД и НКО на СССР „За депортация в отдалечени райони на
всички украинци, живели под окупация”, подписана от Л. Берия и Г. Жуков. От откриването на
документа в бившия архив на ЦК на Украинската комунистическа партия и публикуването му
през  1992  г.  във  в.  „Литературная  Украина”,  в  продължение  на  няколко  години,  той
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На 2 юни 1944 г. ГКО издава постановление за допълнително изселване

от територията  на  Кримската  АССР на 37 хиляди „немски  поддръжници  от

българите, гърците и арменците”. Операцията по тяхната депортация протича в

рамките на един ден – 27 юни 1944 г. Общо от Крим са изселени 15 040 гърци,

12 422 българи93, 9 620 арменци, 1 119 немци, италианци, румънци и други. Те

са  разпръснати  в  спецселища  на  територията  на  Башкирската  АССР,

Молотовска,  Свредловска  и  Кировска  област,  както  и  в  Казахстан.94

Едновременно  с  депортирането  на  живеещите  в  Крим  народи,  от  Грузия,

Армения и Азербайджан са  изселени 16 375 гърци.  Те са разпределени като

спецзаселници в средноазиатските републики и Казахстан.95 

Следващата  депортационна  операция  е  подчинена  на  широко

практикуваното до войната прочистване на границите. Този път в полезрението

на  Сталин  попада  южното  направление  или  по-точно  казано  –  границата  с

Турция. По това време тя не участва във войната, но поддържа сериозни военни

сили  по  своите  граници  със  Съветския  съюз.  Въпросът  за  депортацията  на

предизвиква остра полемика и е подложен на внимателен критичен анализ. В крайна сметка
почти всички сериозни изследователи на съветската депортационна политика са на мнение, че
документът е фалшификат, изготвен от германското разузнаване. От друга страна съществува
податка, че вероятно такъв тип наказателна операция спрямо украинското население все пак се
е обсъждала от висшето партийно ръководство. Неин автор е самият Н. Хрушчов. В секретния
доклад  изнесен  пред  ХХ  конгрес  на  КПСС,  в  частта,  в  която  се  критикува  сталинската
национална политика и „масовото изселване на цели народи”, той споменава депортациите на
карачаевците, калмиките, чеченците, ингушите и балкарците. Абзацът завършва със следното
изречение: „Украинците избегнаха тази съдба, защото са твърде много и нямаше къде да се
изпратят.” – О культе личности и его последствиях. Доклад Первого секретаря ЦК КПСС тов.
Хрущёва  Н. С.  ХХ  съезду  Коммунистической  партии  Советского  Союза.  25  февраля  1956
года. // Известия ЦК КПСС, № 3, 1989. 152. Докладът е достъпен и на следния интернет адрес:
<http://www.coldwar.ru/hrushev/cult_of_personality.php> (20.11.2014)
93 В  докладната  записка  на  Л.  Берия  до  Сталин  с  предложение  за  изселване  на  кримските
народи,  по  отношение  на  българите  обвиненията  са  за  това,  че  по  време  на  германската
окупация  активно  участват  в  изготвянето  на  продоволствие  за  немската  армия  и  в
сътрудничество с местните германски военни власти. Също така им се вменява вина и за това,
че немските власти при отстъплението си евакуират в Германия няколко хиляди българи, с цел
да  ги  използват  като  работна  сила.  //  Иосиф  Сталин  –  Лаврентию  Берии:  „Их  надо
депортировать”. Документы, факти, комментарии. Москва, 1992. 140-142. 
94 Българите  са  пръснати  в  няколко  републики:  в  РСФСР  –  10 388,  в  Казахстан  –  1868,  в
Таджикистан – 154 и в Узбекистан – 53 души. – Георгиева, Иваничка. Цит съч. 33-35. Както и
в други случаи, от армията за демобилизирани 1700 кримски гърци, арменци и българи (582),
които също попадат в графата „спецзаселници”. – Габриелян, О., Ефимов, С., Зарубин, В. и
др. Крымские репатрианты: депортация, возвращение и обустройство. Симферополь, 1998. 65.
95 Бугай. Николай. Л. Берия — И. Сталину… 197-198. 
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живеещото  там  население  възниква  още  през  пролетта  на  1944  г.  С  цел

обезопасяване на границите с Турция, Берия, в писмо до Сталин от 24 юли 1944

г., предлага изселването на 16 700 семейства турци, кюрди и хемшини (приели

исляма арменци) от Грузия, предвид техните „родствени отношения с жителите

на  Турция,  извършваната  контрабанда,  емиграционни  настроения”  и

възможността турското разузнаване да вербува „шпионски елементи”.96 На 31

юли с постановление на ГКО е дадена зелена улица и на тази операция. Според

него на депортация подлежат 86 000 турци, кюрди и хемшини от „граничната

полоса  на  Грузинската  ССР”.  Планирано  е  тяхното  място  да  заемат  32  000

колхозници от други райони на републиката.97 

Под турци, в конкретния случай, се разбират т.нар. турци-месхетинци,

живеещи в историческата грузинска област Месхет – Джавахети, а хемшилите

са арменци с мюсюлманско вероизповедание. Месхетинските турци, макар и от

грузински произход (племената месхи), дълго време живеят под турска власт,

приемат  исляма  и  се  турчеят.  Затова  и  съветската  власт  ги  смята  за

подозрителен и симпатизиращ на Турция народ.98 Депортационната операция

започва чак на 15 ноември 1944 г. и продължава три дни. В нея участват само 4

000 оперативни работници от НКВД. За три дни са депортирани 92 307 души,

от  които  8964  кюрди и 1385  хемшини.  Разселването  им е  в  широк  ареал  –

Казахстан,  Киргизия  и  Узбекистан,  където  преимуществено  са  използвани  в

селското  стопанство.99 Фактът,  че  са  депортирани  в  зимни условия,  води  до

изключително висока смъртност – по неофициални данни 1/3, а по официални

12 %.100

Този  вид  операция  не  бихме  могли  да  отнесем  към  наказателните

тотални депортации,  характерни за 1943-1944 г.  По-скоро тя би могла да се

причисли  към  превантивните  прочиствания  на  границите,  нещо  типично  за

периода 1939-1941 г. Такава е и малко известната депортация на около 1 000

96 Полян, Павел. Не по своей воле… 128-129. 
97 Бугай. Николай. Л. Берия — И. Сталину… 151-152.
98 Панеш, Э., Ермолов, Л. Месхетинские турки. – Вопросы истории. 1991, № 9-10. 212.
99 Бугай. Николай. Л. Берия — И. Сталину… 176-178.
100 Полян, Павел. Не по своей воле… 130.
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човека от Аджарската АССР, влизаща в състава на Грузия. Това са предимно

представители на малката общност на лазите (приели исляма грузинци), чиито

грях е, че просто живеят по границата с Турция. На 25 и 26 ноември 1944 г. те

са депортирани в Узбекистан и Казахстан.101 

Както и при други депортационни операции, свързани с прочистване на

границите, така и сега те преследват чисто военни цели. Провеждането на такъв

род операции през 1944 г. е свързано с предвижданото от Сталин избухване на

евентуален военен конфликт между двете държави. Напрежението ескалира с

отправените съветски териториални претенции към Турция по отношение на

Задкавказието,  загубено  по  време  на  революцията,  а  като  претекст  служи

благосклонния неутралитет на страната към държавите от Тристранния пакт. С

цел избягване на конфликта на 23 февруари 1945 г. Турция обявява война на

Германия,  но  това  не  спира  Сталин.  На  19  март  1945  г.  СССР  денонсира

съветско-турския договор от 1925 г.  и започва преговори за сключване на нов,

но  вече  с  настояване  за  териториални  отстъпки  и  съвместен  контрол  на

Проливите. В крайна сметка тези негови амбиции не са подкрепени от САЩ и

Великобритания,  а  продължаващите  и  след  края  на  войната  аспирации  към

Турция  са  един  от  поводите  за  формулиране  на  „Доктрината  Труман”  за

сдържане на комунизма. 

Други  депортации,  които  може  да  определим  като  наказателни  са

предприетите мерки на съветската власт в Западна Украйна, Западна Белорусия

и Прибалтика, тоест териториите окупирани вследствие на съветско-нацистката

сделка от 1939 г. и реокупирани от Червената армия през 1944 г.

За  Западна  Украйна,  обаче,  не  може  да  се  твърди,  че  съществуват

организирани операции.  На 31 март 1944 г.  е  издадена заповед на НКВД за

депортация на всички членове на семействата на участници в Организацията на

украинските националисти (ОУН). Благодарение на нея се провеждат редица

спорадични изселвания на хора попаднали в този параграф, но за класическа

депортационна операция не може да се говори. Това се обуславя и от факта, че

101 Полян, Павел. Депортационные операции в СССР и их нормативная база…
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в западните райони съпротивата срещу съветската власт е повсеместна и дълго

време на места тя не може да бъде установена. Вторичната съветизация в тези

региони не протича според предварително установените планове, налагането иѝ

е  един  дълъг  процес,  който  става  след  редица  военни  операции,  с  хиляди

жертви от двете страни. Най-общо различните изследователи посочват цифрата

около 100 000 души, които са депортирани, според тази заповед, но за целия

период на 1944 и началото на 1945 г.102

Тези операции засягат пряко и полското население от бившите западни

войводства  на  Полша.  Репресиите  върху тях се  стоварват след заповедта  на

НКВД от 11 януари 1945 г. „За обезпечаване фронтовия тил на действащата

армия  от  вражески  елементи”.  На  депортация  са  подложени  членовете  на

полската съпротива срещу немците (Армия Крайова), сътрудници на военната

администрация,  граждански  лица  членували  в  антисъветски  организации  и

приелите  германско  поданство  поляци.  За  разлика  от  борбата  на  съветската

власт с украинците, тук са приложени няколко класически депортации. Общо в

тях са депортирани или арестувани 39 000 бивши полски граждани.103 

Сходна е и обстановката в Прибалтийските републики, където обаче, не

се  провеждат  интересуващите  ни  депортационни  операции.  Тук  борбата  с

антисъветските елементи е предоставена на военните трибунали и съветското

правосъдие, които по бързата процедура издават присъди на няколко хиляди

прибалтийци.  Необходимо  е  да  допълним,  че  тази  зловеща  практика  се

разпростира и в европейските страни, където Червената армия влиза. 

Едни  от  последните  вътрешни  депортации  за  периода  на  войната  са

свързани  със  семействата  на  „доброволно  избягалите  с  немците

колаборационисти”.  Първата  от  тях  засяга  1  000 представители  на  немската

102 Аптекарь,  Павел.  НКВД против  вышитых сорочек.  Внутренние  войска  и  национальное
движение на Западной Украине. – Родина, 1999, № 8. 126-127. 
103 Телицын, Вадим. „СМЕРШ”: операции и исполнители. Смоленск, 2000. 287-288; Гурьянов,
Александр. Интернирование – один из видов советских репрессий против поляков и польских
граждан.  //  <http://www.memo.ru/history/polacy/G_3.htm> (21.11.2014);  Аптекарь,  Павел.
Внутренние  войска  НКВД  против  польского  подполья  (По  документам  Российского
государственного  военного  архива).  //  <http://www.memo.ru/history/polacy/apt10jun.htm>
(21.11.2014)
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националност,  които  с  постановление  от  24  август  1944 г.  са  изселени през

месец  декември с.г.  в  Новосибирска  област.  Втората  група  депортирани,  по

същите мотиви, е от около 2 000 души. Със заповед на НКВД от 6 януари 1945

г. е насрочено провеждането на операцията срещу тях, а осъществяването иѝ  е на

25 януари. Депортираните са заселени в Таджикската ССР. И двете групи са

изселени от Ставрополския край, Черкезка АО.104 

* * *

Общото число на депортираните съветски народи в периода 1943-1945 г.

е приблизително 1 030 000 човека, а като прибавим и тези от 1941-1942 г. за

целия период на съветско-германската война те нарастват до 2 330 000. Тези

депортации  се  извършват  само  по  един  признак  –  национален,  като  в

мнозинството  си  са  тотални.  Както  видяхме,  преселваните  контингенти  са

изпращани  в  спецселища  най-вече  в  източните  области  на  СССР  и  са

максимално  използвани  като  безплатна  работна  ръка  в  мероприятията  на

съветската  власт  за  създаване  на  тилова  военноикономическа  база.  Според

Отдела  за  спецзаселници  на  НКВД,  по  време  на  войната,  на  местата  за

принудително  заселване  са  постъпили  949  829  немци,  от  Северен  Кавказ  –

608 749 (чеченци, ингушети, карачаевци, балкарци и други), от Крим – 228 392,

от Грузия – 94 955 и калмики 91 919 или общо 1 973 844 човека.105 Разликата от

около 350 000 души (между депортираните и постъпилите) може да се приема

за нивото на смъртност при провеждането на самите депортационни операции,

приблизително 6-7 %, като в това число влизат и няколко хиляди арестувани и

изпратени в системата на ГУЛАГ.106

104 Полян, Павел. Не по своей воле... 136.
105 Земсков, Виктор. Заключенные, спецпоселенцы, ссыльнопоселенцы, ссыльные и высланные
/Статистико – географический аспект/. –  История СССР,  1991, № 5. 152;  Земсков, Виктор.
Спецпоселенцы /по документации НКВД – МВД СССР/. – Социологичиские исследования, 1990,
№ 11. 8
106 По-подробно за смъртността сред депортираните народи и етнически групи вж.:  Эдиев, Д.
Демографические потери депортированных народов СССР. Ставропол, 2003
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От  съвременна  гледна  точка  е  трудно  да  си  представим  как  може

съветската  власт  безнаказано  да  си  играе  със  съдбата  на  милиони  свои

граждани.  През  нейните  очи,  от  военна  гледна  точка  извършването  на

депортационните операции е напълно логично и обосновано. Не трябва да се

забравя, че условията, в които попада съветското ръководство след 22 юни 1941

г. са изключително тежки. Войната, която се води на Източния фронт не влиза в

рамките на общоприетите критерии. Безпощадността и ожесточението иѝ  водят

до  редица  крайни  мерки  и  от  двете  страни.  Проведената  превантивна

депортационна политика през 1941-1942 г., е напълно оправдана за съветското

ръководство  поради  няколко  прости  причини.  Сред  населението  на  СССР

съществуват  традиционно  антисъветски  настроения,  които  чакат  само

благоприятна обстановка за да избуят и това много добре се знае. Не случайно,

за целия период на войната, няколко милиона съветски граждани участват и с

оръжие  в  ръка  срещу  съветската  власт.  С  депортацията  на  това  население

Червената  армия  е  облекчена  от  всякаква  тилова  дестабилизация,  а

депортираните, вместо да попаднат в немски ръце, са използвани максимално за

изграждането на военнопромишлена база в тила. 

Колкото  до  наказателните  тотални  депортации,  те  нямат  логично

обяснение  от  никаква  гледна  точка,  нито  военна,  нито  политическа,  нито

икономическа. Сами по себе си те са поредното доказателство за престъпния и

антихуманен характер на комунистическата  идеология и съветската държава,

довели до широко разпространената практика за вменяване на колективна вина.

От друга страна може да ги разглеждаме като поредния етап от сталинската

политика за деструкция на националното самосъзнание сред народите на СССР.

Но както  и  да  ги  наречем,  факт  е,  че  Втората  световна  война  и  съветската

депортационна политика забавят с години или окончателно спират развитието

на  културния,  стопански  и  политически  живот  на  редица  народи,  имащи

нещастието  да  живеят  в  СССР.  Част  от  причините  за  междунационалните

противоречия и сложни отношения, които са характерни и днес за народите на

бившия  Съветски  съюз,  се  коренят  именно  в  годините  на  т.нар.  „Велика
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Отечествена война”,  когато милиони от тях за наказани от своето собствено

отечество. 

Вътрешно-депортационни операции след края на Втората световна

война

С края на Втората световна война, когато всички причини и поводи за

обосноваване  на  депортациите  загубват  сила,  тези  операции  наистина

отслабват,  но  не  спират,  а  продължават  с  една  завидна  последователност.

Впрочем,  първите  една-две  години  след  победата  на  СССР,  представляват

глътка  въздух  за  населяващите  го  народи.  Този  период,  обаче,  е  свързан  с

разрешаването на задачи непосредствено свързани със самата война. Такива са

въпросите за  военнопленниците  от  различните  армии,  гражданските  лица от

немска  националност  в  окупираните  европейски  държави,  репатриацията  на

съветски граждани и много други. Макар и в тези мероприятия да се прилагат

депортационни операции, те са извън рамките на настоящето изследване. 

Политическите  репресии  на  съветската  власт,  в  това  число  и

депортациите се активизират през 1947 и 1948 г. Не на последно място това е

свързано с нарастващото отдалечаване на СССР от западните му съюзници и

началото  на  Студената  война.  В тази връзка,  съветският  режим възобновява

своите  най-мрачни  методи  за  разправа  с  поредните  свои  „неблагонадеждни

елементи”, които според него играят ролята на пета колона на капиталистите.

Тоест,  доктрината  за  „обсадената  държава”  отново  придобива  актуалност  в

новата  следвоенна  обстановка.  Изключително  важно  значение  за

възобновяването на депортационните операции има указът на Президиума на

Върховния съвет на СССР от 21 февруари 1948 г. „За отправяне на особено

опасните  държавни  престъпници  отбиващи  наказанията  си  на  заточение  в

селища в изолирани местности на СССР”. По този начин, лицата затворени в

лагери  и  затвори,  след  изтичане  на  срокът  им  на  наказание,  автоматично

получават  ново  наказание  –  изселване  в  Сибир,  Колима,  Казахстан  и  т.н.

Същественото е, че този указ се прилага със задна дата и засяга тези, които вече
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са освободени в интервала от края на войната до излизането му. Арестите и

повторната  депортация  на  хората  веднъж  изкупили  греховете  си  пред

съветската родина, започват през есента на 1948 г.107

С постановление на Съвета на министрите (СМ) на СССР от 22 февруари

1948 г. се предвижда изселването от европейската част на СССР на тези, които

са  попаднали  тук  при  по-ранни  депортации.  В  тази  вторична  депортация  в

Казахстан  и  Сибир  е  предвидено  да  бъдат  включени  около  83  000  човека,

принудително  заселени  през  30-те  и  началото  на  40-те  години  в  Тулска,

Вологодска, Костромска и Московска област. В посочените места, обаче, това

решение среща известна съпротива от страна на местните партийни органи и

отначало операцията е отложена, а през лятото на 1948 г. и въобще прекратена.

Това  е  един  от  малкото  примери,  когато  интересите  на  партията  по  места,

заинтересована от загубата на трудов ресурс и опитни кадри, извоюва победа

над централните органи на властта.108

Следващата кампания на съветската власт засяга лицата отклонили се от

трудова  дейност  в  селското  стопанство  или  не  изработили  полагащия  се

минимум  трудови  дни.  Те  съставляват  особена  група  от  хора  наречена

„указники”, водеща „паразитен начин на живот”. За наказанието им е издаден

указ на ПВС на СССР (2 юни 1948 г.)  -  „За изселване в изолирани райони на

лицата, злостно отклонили се от трудова повинност и водещи антиобществен

паразитен  начин  на  живот”.  Според  него,  право  да  издават  присъди  имат

обикновените събрания на колхозите и селските съвети. До края на август 1948

г. „указники” са събрани от всички области на Европейска Русия и без съд или

присъда, вкупом са депортирани на изток за срок от 8 години. Общото им число

в тази първа по рода си операция е 15 500 човека. Борбата с водещите паразитен

живот  не  спира  дотук.  На  различни  интервали  от  време,  когато  биват

„разобличени”  от  своите  трудови  колективи,  ги  събират  и  депортират.  За

периода 1948-1953 г.,  под ударите на тази кампания попадат 33 266 души и

107 Полян, Павел. Не по своей воле... 137-138. 
108 Бугай, Николай. 20–40-е годы: депортация населения с територия европейской России… 46.
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13 600  членове  на  техните  семейства,  които  са  принудително  заселени  в

източните  райони  на  СССР.  Мнозинството  от  тях  са  ангажирани  в

строителството и минната индустрия.109

Както споменахме, на териториите анексирани от Съветския съюз след

1939 г.,  съществува една постоянна пасивна или въоръжена съпротива срещу

съветизацията.  Това  са  Литва,  Латвия,  Естония,  Западна  Украйна,  Западна

Белорусия и Бесарабия (Молдовска ССР). Още с вторичното им завземане от

Червената  армия  през  1944  г,  политическите  репресии  се  стоварват  върху

живеещото  на  тези  територии  население.  Въпреки  това,  съпротивата  не  е

прекратена  и  продължава  и  след  края  на  войната.  Поради  тази  причина,

естествено,  съветската власт прилага своя изпитан метод за депортацията  на

членовете от семействата на своите противници.

Кампанията  започва  от  Западна  Украйна  и  Литва,  районите  с  най-

ожесточена съпротива. В частност операциите в Западна Украйна продължават

на  база  заповед  на  НКВД от  31  март  1944  г.  за  депортация  на  членове  на

семействата  на  участници  в  Организацията  на  украинските  националисти

(ОУН). До средата на ноември 1947 г. оттук са депортирани около 75 000 души.

Но докато в Западна Украйна операциите имат почти перманентен характер, то

за Литва административното решение е взето чак през 1948 г. С постановление

на  ВС  на  СССР  от  21  февруари  1948  г.  на  принудително  заселване  в

спецселища подлежат семействата  на литовските  „бандити  и  националисти”,

намиращи се в нелегалност. На същата мярка подлежат и техните съучастници

и помагачи, както и „кулаците”. Планирано е общият брой изселени да включи

12 134 семейства или около 48 000 човека. Операцията по депортацията, под

кодовото  название  „Пролет”,  е  проведена  на  2  май  с.г.  Благодарение  на

старанието  на  специалните  органи,  контингентът  депортирани  надхвърля

първоначално предвидения и достига 49 331 души. Мнозинството от изселените

са  включени  в  дърводобивната  промишленост  на  Якутска  АССР,  Иркутска

област  и  Красноярския  район.  За  тази  операция  следва  да  отбележим

109 Бугай. Николай. Л. Берия — И. Сталину… 234-236; Полян, Павел. Не по своей воле... 139.
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възкресението на класовата принадлежност като за мотив при провеждането на

депортации и началото на нов цикъл от борбата с „кулаците”.110 

Но  мероприятията  по  прочистване  не  спират  дотук.  С  ново

постановление  от  29  януари 1949 г.  е  санкционирано  провеждането  на  нова

депортационна  вълна  срещу  „буржоазните  националисти”,  която  засяга  цяла

Прибалтика повсеместно. Мащабността на замислената операция проличава от

числеността  на  привлечените  в  нея  сътрудници  от  Министерството  на

държавната сигурност (МГБ – наследник на НКВД) и местния партиен актив –

76  000  души.  Такава  концентрация  на  личен  състав  не  е  имало  от

мероприятията  по  депортиране  на  чеченците  и  ингушетите.  Това  говори  за

повишено  внимание  на  властта  към тази  акции  и очакваната  съпротива  при

нейното провеждането. Депортацията започва на 25 март 1949 г. едновременно

в трите Прибалтийски републики. До края на месеца броят на депортираните

достига 94 779 човека (30 630 семейства), разпределени съответно: Латвия – 42

149,  Естония  –  20  173 и  Литва  –  31  917.  Отправени са  в  Иркутска,  Омска,

Томска, Новосибирска и Амурска област. На следващата 1950 г. още няколко

хиляди „кулаци” и „бандити” от различни райони на Псковска област (до 1940

г. влизащи в състава на Естония) споделят съдбата на своите сънародници.111 

С  тези  последни  депортации  в  Прибалтика  общото  число  на

депортираните от този регион за периода 1940-1953 г. достига 204 000 човека.

Взимайки под внимание малобройността на населението в трите Прибалтийски

републики, процентно те са едни от най-засегнатите съветски републики, ако

изключим  тоталните  депортации.  И  всичко  това  се  извършва  в  един

сравнително кратък период от време, имайки предвид, че те влизат в състава на

СССР чак през 1940 г.112

110 Аптекарь,  Павел. НКВД   против  разшитых  сорочек...  129;  Земсков,  Виктор.
Принудительные  миграции  из  Прибалтики  в  1940–1950-х  годах.  //  Отечественные  архивы,
1993, № 1. 16-17; Полян, Павел. Не по своей воле…. 139.
111 Полян, Павел.  Не по своей воле...  140;  Земсков, Виктор.  Принудительные миграции из
Прибалтики в 1940–1950-х годах... 18.
112 Бугай. Николай. Л. Берия — И. Сталину… 232.
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Паралелно с мероприятията в Прибалтика, през 1948 г. се надига и нова

депортационна вълна в Молдовска ССР. На 12 октомври 1948 г. министърът на

вътрешните работи на републиката поставя пред централната власт в Москва

въпроса за изселването на около 15 000 кулашки семейства, а в краен случай, на

не по-малко от 5 000 такива, които са особено враждебни към съветската власт.

До Москва са изпратени и списъци с техните имена и местожителство. Молбата

на другарите от Молдова е чута и на 6 април 1949 г. ПБ на ЦК на ВКП (б)

одобрява постановление за депортиране от територията на Молдова на 41 000

души от 11 280 семейства. За провеждането на операцията с кодово име „Юг”

са задействани 4 495 оперативни работници, 13 774 военнослужещи от МГБ и 4

705 партийни активисти или общо 22 974 човека. Депортацията е осъществена

на  6  и  7  юни  1949  г.  В  1  573-та  вагона,  композирани  в  30  ешелона,  са

натоварени 35 796 души (9 684 мъже, 14 033 жени и 11 899 деца). След две-три

седмици те са „доставени” в Курганска, Тюменска и Иркутска област, както и в

Алтайски и Хабаровски район и Монголска АССР.113

На  17  май  1949  г.  ЦК  на  ВКП  (б)  приема  поредното  си  решение,

свързано с депортацията на гръцко население. То е мотивирано от кампанията

за  цялостно  прочистване  на  Черноморското  крайбрежие  от  „политически

неблагонадеждни елементи”. Тази депортация, обаче, не засяга само лицата от

гръцки  произход,  а  и  такива  от  турски,  арменски  и  руски,  живеещи  в

крайбрежните  райони  на  РСФСР,  УССР,  Грузинска  ССР.  Но  освен  от

Причерноморието,  има  изселени  и  от  Армения  и  Азърбайджан.  Цялостното

число на депортираните през летните месеци юни-юли на 1949 г. достига 57 680

човека.  Те  са  изпратени  в  спецселища  на  територията  на  Алтайски  край,

Узбекистан и Киргизия.114

113 Полян, Павел. Не по своей воле… 140; Земсков, Виктор. Спецпоселенцы /по документации
НКВД – МВД СССР/. // Социологичиские исследования, 1990, № 11. 10.
114 Земсков, Виктор. Спецпоселенцы... 12-13;  Торосян, Н. К вопросу о переселении армян в
Алтайский край: исторический аспект. // < https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-pereselenii-
armyan-v-altayskiy-kray-istoricheskiy-aspekt> (29.11.2014)
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Депортациите продължават и през 50-те години, които са и последните

за  този  род  зловещи операции.  При тях  се  наблюдава  краят  на  един  дълъг

процес и неговите затихващи функции.

През март 1951 г. от Таджикистан в Кокчетавска област (Казахстан) са

депортирани 2 795 басмачи и членове на техните семейства. Паралелно с това

продължава прочистването в Грузия и, в частност, на иранците живеещи там.

Тях ги депортират в Алма-Атинска област, а броят им не е установен. Към края

на  годината  от  Грузия  са  депортирани  асирийците  и  други  „враждебни

елементи”, чието число също остава загадка.

Продължават и операциите по окончателното ликвидиране на кулаците.

В началото на 1951 г. се приема постановление за допълнителното им изселване

от западните области на СССР – Украйна, Молдова, Прибалтика и Белорусия.

Операцията  срещу тях  е  извършена  през  октомври с.г.  Под ударите  на  тази

поредна  кампания  за  „разкулачване”  попадат  около  35  000  души.  Те  са

депортирани в Тюменска област, Якутия и Казахстан.115

Пак през 1951 г. във всички анексирани западни територии се провеждат

операции по депортацията на тези „сектантски елементи”, в чиито вероучение и

религиозна  пропаганда  властта  открива  антисъветизъм.  В  частност,  най-

характерен е случаят със сектата на йеховистите, която е подложена на активна

и последователна разработка. Още в октомври 1950 г., тогавашният министър

на  вътрешните  работи  Абакумов,  докладва  на  Сталин  съображенията  си  за

тяхната депортация. На 3 март 1951 г. съответното решение е прието, а на 6 с.м.

е издадена и заповед от МГБ на СССР. Операция „Север” е проведена на 1 и 2

април.  В  нея  участват  2  600  човека  като  броя  на  депортираните  е

приблизително същия – 2 619. Йеховистите са заселени в Томска област. Трябва

да отбележим, че повечето от тях живеят на територията на Молдовска ССР, а

2/3 от депортираните са жени и деца.116

115 Полян, Павел. Депортационные операции в СССР и их нормативная база… 
116 Полян, Павел. Не по своей воле... 143.
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Последната вътрешна депортационна операция в историята на СССР е

проведена между 18 и 22 април 1952 г. Тогава от Западна Белорусия в Иркутска

област са депортирани нови 6 000 кулаци. Разбира се, планове за реализация на

още няколко операции съществуват, но след смъртта на Й. Сталин през месец

март  1953  г.  новото  съветско  ръководство  се  отказва  от  депортацията  като

средство за постигане на преследваните от него политически цели. 

* * *

Общото  количество  на  депортираните  в  следвоенните  години,  според

съществуващите източници, варира от 380 000 до 400 000 души. Повечето от

тях  също  са  изпратени  в  специално  създадените  за  целта  спецселища.  Като

цяло,  в  следвоенния  период  наблюдаваме  поредната  фаза  в  съветската

пропаганда  внушаваща,  че  Съветският  съюз няма  приятели,  а  само  врагове,

като на първо време той трябва да се справи с враговете отвътре. Тази военна

психоза,  умишлено подхранвана от режима, е характерна за целия период на

съществуване на СССР. Бледите опити на съветското ръководство да преодолее

рецидивите  на  тази  политика,  без  да  променя  нейния  характер,  в  повечето

случаи  остават  неуспешни,  тъй  като  депортациите  успяват  сериозно  да

променят  етническата  и  икономическа  картина  на  СССР,  създавайки  нови

реалности, с които човек трябва да се съобразява.

Реабилитация на депортираните 

Независимо от всичко преживяно, в края на 40-те и началото на 50-те

жизненото  равнище  на  депортираните  и  принудително  заселените  народи

постепенно се подобрява. За първи път през 1949 г. сред тях се наблюдава по-

висока раждаемост отколкото смъртност. Освен това от 1950 до 1952 г. около

200 000 души, предимно бивши кулаци от времето на депортациите през 30-те

години, свързани с процеса на колективизация, са освободени от спецселищата.

Статистиката показва, че към 1 януари 1953 г. на отчет във всички спецселища
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се числят 2 753 356 човека. Независимо от това, че няколко стотин хиляди от

тях  са  освободени,  все  пак  се  наблюдава  една  сериозно  увеличение.  То  се

дължи не само на постъпилите след войната, но и на промяната в статута на

част  от  другите  категории  съветски  граждани,  които  са  причислени  към

спецзаселниците (административно изселените, интернирани, заточени).117 

След смъртта на Сталин през март 1953 г. политическото ръководство на

съветската  държава  пристъпва  към  опити  за  преодоляване  на  натрупаните

негативи вследствие провежданата дотогава жестока депортационна политика.

Още на 15 януари 1954 г. Президиума на ЦК на ВКП (б) разглежда въпроса „За

освобождаване от спецселищата на отделни категории спецзаселници и снемане

на някой ограничения в правното положение на спецзаселниците”. В резултат

от обсъжданията е създадена специална комисия по въпроса, която да изготви

предложения  за  промяна  на  режима.  На  4  март  1954  г.  председателят  на

Комисията К. Ворошилов изготвя специална записка до Маленков и Хрушчов

за  категориите  и  броя  на  спецзаселниците.  От  нея  разбираме,  че  към

тогавашния момент на отчет се числят 2 819 776 души, включително 884 057

деца до 16 годишна възраст. Тази цифра е и максималното число за този вид

„контингент” в СССР.118 Пряко следствие от дейността на комисията и нейните

предложения е началото на смекчаване на режима спрямо депортираните. Още

на  5  юли 1954 г.  МС на  СССР издава  Постановление  „За  отмяна  на  някои

ограничения в правното положение на спецзаселниците”. С него се премахват

ограниченията  в  придвижването  им  в  районите  определени  за  заселване,

възстановява се възможността да учат във висши учебни заведения, намалени

са наказанията за нарушаване на действащите разпоредби и т.н.119 Постепенно

със  засилване  на  процеса  на  десталинизация  новото  съветско  ръководство

разширява мерките по амнистия и реабилитация, сваляйки наложените правни

117 Земсков, Виктор. Спецпоселенцы... 16.
118 Записка  К.Е.  Ворошилова  в  Президиум  ЦК  КПСС  о  категориях  и  количестве
спецпоселенцев в СССР. 4 марта 1954 г. – Реабилитация: как это было. Документы Президиума
ЦК КПСС и другие материалы. Март 1953 — февраль 1956. //  <http://istmat.info/node/57832>
(31.11.2014)
119 Митов, Чавдар. Хрушчовото „затопляне” и реабилитацията на депортираните… 243-244. 

154

http://istmat.info/node/57832


ограничения  върху  отделните  народи  и  етнически  групи.  С  Укази  на

Президиума  на  СССР  имащи  аналогично  наименование  и  съдържание  „За

премахване  ограниченията  в  правното  отношение  на…”  са  реабилитирани

немците (13 декември 1955),  поляците (17 януари 1956), калмиките (17 март

1956),  гърците,  българите  и  арменците  (27  март  1956),  кримските  татари,

балкарците,  месхетинските  турци  и  кюрдите  (28  април  1956),  чеченците,

ингушетите и карачаевците (16 юли 1956).120

Процесът не спира дотук. В рамките на няколко месеца (ноември 1956 –

януари 1957) е възстановена националната автономия на калмиките, чеченците,

ингушите, карачаевците и балкарците.121 На изброените народи е разрешено да

се завърнат в своите исторически територии, макар и често този процес да е

придружен  с  възникване  на  напрежение  и  национални  конфликти  с

междувременно  заселените  на  техните  земи  представители  на  други

националности.122 

За разлика от тях на останалите народи, въпреки тяхната реабилитация,

нито  националната  автономия  е  възстановена,  нито  получават  право  да  се

завърнат (немци,  кримски татари,  гърци,  корейци,  българи и др.)  Също така

независимо  от  получената  свобода  на  придвижване  и  възстановяване  на

основни  права,  не  е  предвидено  възстановяване  на  конфискуваното  при

изселването имущество. 

В крайна сметка провежданата политика на десталинизация, макар и да

не може да заличи извършените спрямо отделните народи насилия, все пак дава

резултати. Само ще споменем, че към януари месец 1958 г., по данни на МГБ на

СССР, в спецселищата са останали на отчет само 145 968 души.123 От друга

страна след свалянето на Хрушчов и началото на уж  „спокойното” Брежнево

време процесът  на  реабилитация  е  преустановен.  Проблемът  е  поставен  на

120 Репресии  народов  СССР:  последствия  трагедии.  Сборник  материалов  круглого  стола.
Самара, 2007. 34
121 Пак там, 37-38. 
122 По-подробно за  конфликтите и  етническите  сблъсъци вж.:  Митов,  Чавдар.  Хрушчовото
„затопляне” и реабилитацията на депортираните… 246-247, 256-257.
123 Бугай, Николай. 20–40-е годы: депортация населения с територия европейской России… 46.
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дневен ред отново по време на т.нар. „перестройка”, но реално е окончателно

уреден с приетия на 26 април 1991 г.  от РСФСР закон „За реабилитация на

репресираните народи”.124   

Заключение

Вътрешната  депортационна  политика  на  Съветския  съюз  има

принудителен, планов и масов характер, довеждайки до мащабна и невиждана

преди това вътрешна миграция. Мотивите и факторите,  водещи до такъв род

операции,  са  най-различни,  но  в  крайна  сметка  те  преследват  конкретни

политически  цели.  Важното  в  случая  е,  че  мащабите,  които  придобиват

насилствените депортации са възможни единствено в страни като СССР. Това

се  обуславя,  преди  всичко,  с  господстващата  идеология  на  насилието  и

огромните географски пространства на страната, позволяващи изолираност при

преместване на големи контингенти хора. 

Депортационната  политика  е  възприемана  и  като  инструмент  за

социална  и  политическа  трансформация  в  невиждания  дотогава  социален

експеримент,  който  съветската  държава  предприема.  Наистина,  лекотата,  с

която режимът си играе с милиони хора и манипулира съдбата на цели групи от

населението,  от  днешна  гледна  точка  изглежда  абсурдно.  Набива  се  на  очи

явната  липса  на  каквато  и  да  е  законност,  дори  и  „социалистическа”  при

провеждането  на  принудителните  преселвания  и  депортации.  Народностните

депортации са в пряко противоречие и с пропагандираните от съветската власт

интернационални  ценности.  Логиката  за  тяхното  провеждане  се  корени  в

опитите на Сталин да създаде един нов човек и народ, хомо съветикус. Тази

политика, обаче, претърпява пълен провал, което е поредното доказателство за

устойчивостта  на  народностното  самосъзнание  и  общност.  За  мотив  при

124

Закон  Российской  Советской  Федеративной  Социалистической  Республики  „О

реабилитации  репрессированных  народов”.  //  <http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-
doc/68244> (31.11.2014).  
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пропиляването  на  цял  народ  може  да  бъде  най-обикновена  идеологическа

постановка,  нещо  характерно  при  преследването  на  утопични  идеи.  Именно

този порочен начин при взимането на важни решения води до това, съветската

система да се дискредитира, доказвайки своята непригодност за решаването на

икономически, социални и национални проблеми.  

В целия процес на депортации за периода 1919-1953 г. попадат около 6

000 000 човека, като пикови са годините 1930-1931 и 1941-1942. Пострадалите

съветски граждани са представители на 58 народа и етнически групи, а ареалът

им при депортациите обхваща 6 съюзни и 8 автономни републики, 5 района и

23 области. Всичко това води до създаването на вътрешни диаспори при всеки

депортиран  народ.  При  разпадането  на  Съветския  съюз  на  15  независими

държави част от тези вътрешни диаспори неочаквано придобиват малцинствен

статут,  което  води  след  себе  си  както  отрицателни,  така  и  положителни

явления, но преди всичко се превръщат в потенциал за конфликти в бъдеще.

Безумната репресивна политика на съветската държава, част от която са

и  депортациите,  грубото  нарушаване  на  основни  човешки  права  и  свободи,

обуславят и конфликтността на обществото. Налице са всички предпоставки за

развитие  на  конфронтационни отношения  и  недоверие  между политическата

система и населението. Това еволюира в една пасивна съпротива на съветските

граждани  срещу  системата.  В  крайна  сметка,  омагьосаният  кръг  от  войни,

репресии  и  социално  инженерство,  създава  центробежните  сили  довели  до

разпада на СССР и превръщането му в история. 
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The Crisis of Religious Minorities in Muslim North Africa and

West Asia

Christine Schirrmacher

Before  the  emergence  of  Islam,  Jewish  and Christian  minorities  living

today in most countries in the region of west Asia and north Africa accounted for

most  of  the  population.  The relationship  was reversed over  the  centuries  as  a

result  of wars of conquest,  internal  theological  disputes within the church (for

instance about teachings on the nature of Christ), power politics and nepotism, the

prohibition  against  converting  from  Islam  to  Judaism  or  Christianity,

opportunities for advancement after conversion to Islam, inheritance regulations

which  favored  conversion  to  Islam,  and  marriage  laws  which  made  sure  that

children of mixed marriages were always Muslim. But it was also the politics of

tolerance which made the Islamic conquerors’ reign slightly more bearable than

Byzantine rule.

Judaism is  now a diminishing minority  in  the  Near  East  and Northern

Africa.  In  some  countries,  such  as  Yemen  which  earlier  had  a  large  Jewish

community, it has disappeared.

Christianity represents a small minority in north Africa and in the Near

East. In some regions such as Saudi Arabia and Yemen which possessed a large

Christian  community  before  Islam emerged,  there  are  officially  no indigenous

Christians  or  churches.  The  established  evangelical,  Catholic,  and  Orthodox

churches in the region have reported declines; at the same time in some countries

there is a steady increase in the number of new, independent house churches –

usually underground because of the pressure of persecution. Some of these house

churches (such as those in Morocco) are implicitly tolerated, while others (such as

those in Iran) meet at the risk of death.
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Many experts have asked, will Christianity will share the fate of Judaism?

Will   traditional  Christian churches  in  this  region be  extinguished? This  is  a

pressing  question  in  view  of  the  great  flight  of  refugees  from  Christian

communities in recent years (out of Iraq, for example.) Only in Egypt, which has

a large minority of some 8 million Coptic Christians, is this situation unlikely.

Jews  and  Christians,  however,  are  not  the  only  minorities  in  Islamic

societies in north Africa and West Asia. There are also minority groups arising out

of Islam. These unite Islamic, Gnostic, and Christian elements and are considered

heretical by classical Islamic theologians. They may be politically tolerated (as

with the Baha’i  in Egypt) or bitterly persecuted as “blasphemers” (as with the

Ahmadiya movement in Pakistan).

Some minorities  don’t  try  to  win individuals  over  to  their  faith.  Some

comprise  members who have all been born into the community, for instance the

Druse community in Lebanon. Others, such as state churches, are identified with

ethnic groups, for instance Assyrians or Armenians. In still other cases their status

– either as an Islamic minority or a distinct religious community – has not been

conclusively decided, for example the Alevites in Turkey.

In  Islamic  societies  the  relationship  to  these  minorities  is  essentially

defined by history, with Muhammad’s life being seen as exemplary. It is further

defined  through statements  made  in  the  Qur’an  and tradition  (Arabic:  hadith)

about  dealing  with  non-Muslims.  The  relationship  is  depicted  in  Islamic  law,

above all in the regulations relating to minorities in  shari’a law. Societal norms

have also been prescribed by influential theologians such as the renowned Sunnite

theologian Yusuf al-Qaradawi (the author of around 120 books, who has three

websites and his own television program) and educational establishments such as

the Al-Azhar University in Egypt.

Islamic Theology regarding Minorities
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When Muhammad began preaching Islam on the Arabian Peninsula from

around the year 610 AD, he preached mainly to Arab tribes, although he hoped to

be  acknowledged  by  Jews  and  Christians  whom he  initially  referred  to  quite

favorably as “some who have faith” (Sura 3:110). He presented himself to them as

the last prophet in history, as a descendant of Abraham, Moses, and Jesus. When

neither Jews nor Christians accepted his claim to have been sent (Suras 2:111;

5:15), Muhammad began to engage militarily with Jewish groups, beginning in

624 AD after his emigration to Medina. Over the course of years he also began to

denounce Christians theologically.

In the end he denounced Christians as “blasphemers” (Suras 2:116; 5:72-

73) on the basis of their teaching on the Trinity. From the viewpoint of the Qur’an

they  were  worshipping  three  deities,  God,  Son,  and  the  Mother  of  God.  The

Qur’an also rejected the teaching of the sinfulness of all people, their salvation

through  the  death  of  Jesus,  and  Jesus’  resurrection.  At  the  end  of  his  life

Muhammad  saw the  Christian  faith  as  falsified  and  in  need  of  reform.  Later

Islamic theology viewed the Christian faith in the same way.

For  that  reason Judaism, Christianity  and all  other  earlier  religions  are

considered  to  have  been  corrected  and  superseded  by  the  Qur’an,  which  is

believed to be the sole reliable  Scripture,  and Islam, which is  the uncorrupted

“primeval religion.” This feeling of superiority within Islamic theology over all

other religions leads to the reckoning of all religions not mentioned in the Qur’an

(above  all,  post-Qur’anic  religions)  as  unbelief  and  idolatry,  while  Jews  and

Christians are mentioned in the Qur’an as “people of the book.” They are not

completely “non-believers,” nor are they heathens, but they have the reputation of

rejecting the rightful claim of Muhammad to have been sent, and of holding to an

inferior  religion  against  their  better  judgment.  This  makes  them  guilty  of

“polytheism,” a most grievous sin. 

These theological ideas from the Qur’an and tradition, which have been

expressed  by many influential  scholars  up  to  the  present,  still  shape  attitudes
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towards  minorities  in  Islamic  societies.  This  means  that  up to  now, Jews and

Christians have generally possessed the right to exist. But they do not count as

equals in a religious and legal sense and are viewed as second-class citizens. By

contrast,  post-Qur’anic  (ie.,  non-acknowledged)  minorities  (such  as  the  post-

Qur’anic religious community of Baha’i in Egypt) possess no legal status. Nor do

converts from Islam to another religion. The free exercise of religion and equal

standing  of  Muslims,  Jews,  Christians,  Baha’i,  Buddhists,  and  possibly  other

religious  groups  does  not  currently  exist  in  any  Islamic  country  (except  for

Lebanon) which invokes shari’a law.

The Historical Legal Position of Minorities 

Since they were partially recognized after Muhammad’s death, Jews and

Christians became “wards” (Arabic  dhimmi) in areas conquered by Islam. As a

rule, they did not have to choose between conversion or death. They were allowed

to maintain their religious affiliation but were always subjugated.

They were and still are second-class citizens. They had to pay a special tax

and were legally disadvantaged. The early and late medieval legal literature names

a number of provisions which obligated Jews and Christians to be recognizable by

everyone, such as their clothing in public. Among other things, they could only

ride donkeys instead of horses, always had to make way for Muslims, and could

not  build  their  homes  higher  than  those  of  Muslims.  These  humiliating  and

restrictive  regulations  meant  they  sensed  daily  their  legal  and  social

disadvantages.

At  times  Jews  and  Christians  were  able  to  ascend  and  fill  influential

positions in the service of their ruler. At other times pogroms and excesses were

undertaken against them. Because shari’a law has never reinterpreted early Islam

or the example of Muhammad, Islamic theology continues to ensure minorities

hold less privileged positions in society.
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Thus the legal position of minorities in Islamic societies has been oriented

towards  shari’a law. That law is predicated upon the Qur’an, tradition (Arabic:

hadith), and on the legal development of early Islam up to the tenth century. Most

Muslim theologians consider shari’a law to have been exhaustively formulated by

then and remains binding today.

Shari’a law  is  considered  by  established  theology  at  universities  and

mosques  everywhere  to  be  God-given,  perfect,  and  unchangeable,  albeit

interpretable, up to the present time. Even if shari’a law is not fully implemented

– above all  in  criminal  law – its  legal  and societal  claim is  unbroken and its

impact is exerted upon the legal and social position of minorities. So Jews and

Christians cannot enjoy the same rights as Muslims in states where shari’a law is

invoked.

For instance, a source of daily discrimination against Jews and Christians

occurs where religious affiliation is indicated in personal identification. So every

time  a  check  takes  place,  Jews  and  Christians  are  instantly  shown  to  be

disadvantaged.  The  alternative  aimed  at  in  Jordan,  of  not  indicating  one’s

religious affiliation in the passport, does not lead to less discrimination, since the

missing information makes it clear one is dealing with a minority person.

Religious Freedom and Apostasy in Islam

If the status of “ancestral” Jews and Christians in countries characterized

by Islam is to some extent assured, the behavior is completely different when it

comes to apostasy, that is, the conversion from Islam to Judaism or Christianity.

According to  the unanimous understanding of  the four  significant  Sunni  legal

schools, as well as the Shi’ite legal school, apostasy, according to shari’a law, is

punishable  by  death.  In  classic  Islamic  theology,  this  unanimously  advocated

action  is  justified  by  a  directive  in  the  Qur’an  to  kill  individuals  who  “turn

renegades”  (Sura  4:88-89)  and  by  Muhammad’s  sayings  such  as  “Whoever

changes his religion, kill him.”
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This regulation was enacted for the first time, apart from individual cases,

during the so-called  Ridda wars,  the movement of apostasy from Islam which

began at Muhammad’s death in 632 A. D. It was activated among those tribes

who viewed themselves as loyally bound only to Muhammad himself. In Islamic

history there are several  known cases of executions  of “apostates,”  albeit  also

cases of pardon by caliphs and those in power.

Throughout history, established theology has never distanced itself from

the demand for capital punishment for those who fall away from Islam, and many

influential theologians up to the present have exerted the same demand. Turning

away from Islam is seen as an act of treason against the state and homeland and

must to be punished and stemmed. This understanding prevails in the writings of

established Islamic theologians at large institutions of learning such as al-Azhar in

Cairo and the Islamic University of Medina, because the provision is anchored in

shari’a law which subjected apostates to the death penalty at a time when the

Islamic community moved militarily against every individual who was disloyal to

it.

According to the unanimous understanding of the founders and students of

the four Sunni legal schools, as well as the most important Shi’ite legal school,

religious freedom existed up to the tenth century AD only insofar as non-Muslims

were  able  to  convert  to  Islam.  Apostasy,  however,  was  subject  to  the  death

penalty.

Of course,  historically  there have been other  opinions among Muslims,

among  those  in  power,  and  among  theologians.  Some  theologians  have  even

spoken  out  aggressively  for  the  freedom  to  choose  one’s  religion  (such  as

Abdullah Saeed, who resides in Australia,  comes from the Maldives,  and is  a

professor  of  Islamic  Studies  in  Melbourne).  Overall  they  have  found  few

followers, however, and have exerted little influence. This is because the shari’a

calls for capital punishment, and “mainstream” theologians view deviation from

this position as heresy.
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Nowadays  apostasy  is  subject  to  capital  punishment  in  only  a  small

number of Islamic  countries,  and only seldom is an apostate  brought before a

court. But in Iran, which essentially professes the validity of the complete shari’a

law, it still happens. There the convert Yousef Nadarkhani, who had a Muslim

background, was condemned to death by the Supreme Court of Iran on June 28,

2011 and for months awaited his execution when he was unexpectedly released in

September 8, 2012. Although this case has tentatively come to an end, it should

not make us forget the many people who are still in prison in Iran only because

their faith deviates form the state propagated form of Islam many of whom are

subjected to torture and mistreatment in various forms. Executions for conversion

have likewise occurred in Sudan, Yemen, Mauritania, and Saudi Arabia.

Converts in countries in which no apostasy law exists, however, are not

safe either. This is because time and again there are  fatwas (legal opinions) or

statements from those in power that publicly condemn them to death. So in Egypt,

for  instance,  the  former  Religious  Endowments  Minister,  Mahmud  Hamdi

Zaqzuq, defended the death penalty for converts in 2007 although it is not legally

prescribed in Egypt, because apostasy from Islam was high treason.

Such publicly stated judgments produce a social climate in which converts

such as Muhammad Hegazi fall into mortal danger and have to go underground.

Hegazi converted in 2007 from Islam to the Coptic Church. He wanted to have his

new religious affiliation recorded in his personal identification so that his children

would not have to be raised as Muslims, and announced publicly that his desire

was rejected.  He was subsequently condemned to death – out of court  – by a

number  of  theologians  in  Egypt.  Hegazy  is  now  living  with  his  family

underground.

Even if  they are not  officially  charged with apostasy,  converts,  critical

scholars of Qur’an studies, human rights activists, women rights activists, liberal

thinkers and secularists are discriminated against socially in many places. They

may be threatened and assaulted  in  public  (such as  Naguib Mahfuz,  the Arab
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Nobel Prize winner for literature, in Cairo in 1994) or even murdered (such as the

Egyptian secularist Farag Fawda in 1992, also in Cairo). This is because the claim

of  shari’a to  be  divine  law  has  been  upheld  in  the  social  consciousness  by

politicians,  and  more  often  by  established  theologians  through  sermons  in

mosques, books,  fatwas, and naturally also via the internet.

Since in questions of civil law shari’a law possesses validity in all Islamic

countries,  with  the  exception  of  Turkey,  there  is  at  least  discrimination  and

pressure to return to Islam. Such pressure may include the loss of employment,

disinheritance,  forced  divorce,  the  removal  of  children,  and  under  certain

circumstances  expulsion  from  the  family,  abuse,  incarceration,  compulsory

admission to a psychiatric institution, or in extreme cases, death at the hands of

the family or society.

In addition, the issuance of new personal papers due to an official change

of religion is conceivable only in the case of conversion to Islam. To leave Islam

is legally impossible (even the case of such “moderate” countries as Jordan). In

Egypt,  for  example,  one’s  religious  affiliation  is  noted  in  one’s  personal

identification.  Basically  a  Muslim  may  not  leave  Islam  and  convert  to,  say,

Judaism  or  Christianity.  As  a  matter  of  principle  he  does  not  receive  new

identification  papers,  and  is  not  struck  off  the  Islamic  religious  community

register.

Nor is it just the converts who must often flee underground: The children

of a Muslim father are always legally Muslims. If the father converts, or even if

both parents convert, their common children are legally required to take Islamic

religious instruction, be married on Islamic terms, and automatically have Muslim

children. That is the opposite of religious freedom and self determination.

   

Shari’a law in practice as it relates to minorities and converts

In the course of the present developments – the so-called Arab revolutions

– most religious minorities (including converts) in north Africa and West Asia are
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caught between secularists on the one hand and Islamists on the other, who clamor

for  additional  steps  to  legally  under-privilege  minorities.  For  those  who  had

already  suffered  for  decades  under  various  legal  restrictions,  their  status  as  a

minority  was  at  least  assured  insofar  as  it  involved  a  recognized,  traditional

Christian  minority  such as  membership  in  a  Catholic,  Orthodox,  or  Protestant

church.

The previous governments in Arabic countries – in large part “leftovers”

from the Cold War – were largely secular or nationalistic up to the time of the

Arab revolutions, even though all countries of this region (except for Lebanon)

named  Islam  as  the  state  religion  in  their  constitutions.  These  governments

contributed little to the active persecution of religious minorities (except in Iran

and Saudi Arabia) although they sometimes showed little opposition to attacks

against  minorities,  did  not  pursue attackers  consistently,  legally  disadvantaged

minorities, and continued social discrimination. All this could change, however.

The actual condition of religious minorities differs from country to country

and from group to group. Common to the Arabic countries of north Africa and

west  Asia  is  reference  to  shari’a law,  which  is  designated  as  the  source  of

individual laws and legal regulations. What follows is a dependence upon shari’a

for civil  law, which means minorities  in all  Arabic countries in the region are

legally  and  socially  disadvantaged.  Also,  no  comprehensive  religious  freedom

exists that offers the possibility of leaving a religion or converting to any other.

In this way, the countries of this region profess adherence to the shari’a in

their constitutions as well as to religious freedom, But the latter can appear very

different  locally.  The  spectrum  reaches  from  officially  guaranteed  religious

freedom provided by the state, such as in Turkey (even if it  looks different in

practice), to a complete lack of religious freedom in theory and practice, such as

in Saudi Arabia.

Tensions within the individual countries are not only between Christians

and Muslims. Often the Islamic “denominations” are at odds with each other, as

166



with Sunnis and Shi’ites (such as in Saudi Arabia). There are countries in which

the shari’a is put into practice in civil and penal law (such as in Iran). There are

countries in which it is applied in part (above all in civil law, such as in Egypt),

and there are countries in which it possesses no validity (such as in Turkey). But

nowhere does true freedom of choice exist in religious affairs. 

In Arab countries the  shari’a is valid with respect to civil law. For this

reason  marriages  of  Muslim  women  to  Christian  or  Jewish  husbands  are

essentially forbidden. So someone born into a Muslim family cannot legally leave

Islam and change his profession of faith.  Registration  in  the Muslim personal

register  can  never  be  deleted.  Nor  can  a  non-Muslim inherit  anything  from a

Muslim relative.  A convert  to  Christianity  can  be  forced  by a  court  ruling  to

divorce.  He may have  his  children  taken  away,  and find  they  are  given  to  a

Muslim family. In the process, a young man automatically becomes a Muslim at

seventeen if his Christian father converts to Islam. He must immediately begin

attending  Islamic  religious  instruction,  and  may  only  enter  into  an  Islamic

marriage.  A  Muslim  man  –  except  in  Tunisia  and  Turkey  –  may  enter  into

multiple  marriages  and  no  one  can  legally  prevent  him  from doing  so.  So  a

woman essentially inherits the half of a male portion of the inheritance and is,

according to shari’a law, committed to obey her husband. (In the case of conflict,

according  to  Sura  4:34  and  the  understanding  of  numerous  theologians,  this

includes his right to punish her.)

According to shari’a law, as well as in practice, mission among Muslims

is  prohibited  in  all  Arab countries.  In  some countries  (such  as  Saudi  Arabia)

“mission” includes every discussion of faith between Muslims and Christians and

every gift of a Bible. In other countries (such as Egypt), “mission” includes letting

Muslims through the door into a worship service (such as in recognized churches

like  the  Coptic  Church)  or  in  other  countries  taking  Muslims  to  a  Christian

gathering (such as in Iran).
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In some countries (such as Tunisia) at least small Christian gatherings in

private  homes have been tacitly  tolerated.  Also those to  which converts  come

unless a family calls upon state authorities to intervene (as has been the case in

Libya up to now). Of course the baptism of former Muslims is strictly forbidden.

This is  a political  offense and goes beyond the operational  limits  of Christian

church communities.

   

Reasons for rejecting religious freedom

The most  prominent  statement  of  the  Qur’an  on  the  topic  of  religious

freedom is the verse: “Let there be no compulsion in religion” (Sura 2:256). Many

Muslim theologians have emphasized that no one may be forced to convert  to

Islam. That is at least partly reflected in the Islamic history of conquest. As a

general rule, Christians and Jews were allowed to retain their faith and maintain

their religious autonomy, although as subjects they became legally disadvantaged.

Nobody who did convert to Islam, however, was allowed to leave it. According to

most  theologians,  Sura  2:256  does  not  mean  Islam  advocates  equality  of  all

religions and free change in both directions. Instead it is usually interpreted to

mean that one cannot force any individual who already belongs to Islam (who is

“in religion”) into the act of belief (in the sense of being convinced). 

One reason why conversion to Christianity is seen as fundamentally wrong

is  that  the  Qur’an  views  both  Judaism  and  Christianity  as  inferior  religions:

Conversion appears to be a step backwards to a faith which has been surpassed,

and which from the viewpoint  of Islam has been corrected and superseded by

Muhammad, the “Seal of the Prophets” (Sura 33:40).

The Cairo Declaration on Human Rights names Islam in Article 10 as “the

religion of unspoiled nature,” that is, the uncorrupted religion which by its nature

draws every individual.  Every deviation from it counts as inferior. In addition,

Christianity appears to many theologians to be a western religion, a religion of

crusaders and colonial lords and linked to western political domination.
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Another reason for rejecting the freedom to change religion is that many

Muslims do not view turning from Islam as a private affair but as a disgrace for

the entire family — even as a political act of agitation, insurrection, or war on the

Muslim community.  Since  several  tribes  on  the  Arabian  Peninsula  which  had

initially accepted Islam turned from it after Muhammad’s death in 632 A.D., Abu

Bakr, the first caliph after Muhammad, fought against these tribes in the so-called

Ridda wars (Wars of Apostasy) and successfully quelled the uprisings. Ever since

those  Ridda  wars,  apostasy  has  been  a  part  of  the  Muslim  collective

consciousness, has been linked with political turmoil and treason, and has had to

be subdued. 

Many human rights have been violated as a result  —the rights of non-

acknowledged  minorities,  converts,  those  who  think  differently,  secularists,

proponents  of  enlightenment,  and activists  for  human and women’s  rights.  In

some countries, converts have to reckon with formal charges, hearings with state

security officials, and under certain circumstances incarceration, monetary fines

and prison sentences: In some other countries they face even torture and death.

For that reason, a number of individuals keep their  conversions to themselves,

while others go underground, flee, or seek asylum in the West.

An exception  to  what  has  been  stated  here  is  Turkey,  which  basically

discarded the  shari’a as its  legal  source and oriented its  civil  law towards the

Swiss civil code when the caliphate was abolished and the Turkish Republic was

founded in 1923/24. At that time Turkey officially became a secular state.

Nevertheless, legally guaranteed religious freedom is not a reality in all

areas, and non-Islamic minorities suffer de facto limitations of it. This occurs, for

example,  when  church  property  confiscated  by  the  state  is  not  returned,

seminaries closed by the state may not be reopened, or lower ranking authorities

arrest and threaten state-permitted churches of converts and other individuals. At

this point there is an overlap of Islamist and nationalistic motives, such as when

two Turkish Christians and one German Christian were murdered in the city of
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Malatya in 2007 out of a mixture of exaggerated nationalism, racism, and Islamist

views.

The Arab revolution and religious freedom

With the Arab Revolution the historical parameters have begun to change:

Religious  minorities  increasingly  slip  between the  fronts  of  individual  Islamic

groups fighting each other, as in Iraq, and between the millstones of secular and

modernist oriented powers and Islamist powers, such as in Egypt, where Saudi

Arabia  has  often  offered  support  through  Wahhabi providers  of  ideology  and

money.

Advocacy for  religious  minorities  is  not  likely  from either  religious  or

Islamist  powers.  Particularly  from  Islamist  powers,  no  improvement  of  legal

status is to be expected. Indeed, those powers have often increased pressure on

converts  and have expressly spoken out for additional  restrictions  on religious

freedom as well as for the implementation of shari’a law beyond the area of civil

law, as, for example, in Algeria. 

In countries where the union of state and religion has been pushed more

strongly  than  before  (such  as  under  the  government  coalition  of  the  Muslim

Brotherhood  and  the  extreme  Salafis  in  Egypt),  no  legal  improvement  for

religious minorities is likely.

The level of religious freedom in Islamic countries has generally decreased

over the past three decades as Islamism has strengthened. By the same token and

violence  against  minorities  (Christian  groups  in  particular)  has  generally

increased, as can be seen in the increased number of attacks on Christians and

church buildings, particularly in Egypt but also in countries such as Nigeria and

Sudan.  As  a  result,  Coptic  Christians  have  been  increasingly  intimidated,

threatened,  and  bullied  since  the  beginning  of  the  revolution.  Many  Coptic

Christians believe the military has placed itself on the side of Islamic extremists.
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In which countries of north Africa and west Asia are there systematic violations of

religious  freedom  by  the  state?  How  do  they  occur?  And  which  religious

minorities have been affected?

If religious freedom is defined as in the United Nations’ 1948 Universal

Declaration of Human Rights, there is up till now (with the exception of Lebanon

and Turkey) no legally guaranteed religious freedom in any Islamic country, and

no country in this region offers the legal framework in which freedom for those

who think differently could thrive.

The closer the connection between religion and the state, the less religious

freedom exists  for  non-conformists.  In  Saudi  Arabia,  where  there  is  complete

fusion  of  state  and  religion,  there  is  essentially  no  religious  freedom  at  all.

Classical  shari’a law rules. Whoever, as a native inhabitant,  leaves Islam risks

execution if discovered. Adulterers can be stoned, thieves can lose their hands,

and murderers can be decapitated.

Saudi Arabia does not only punish native converts with death. Foreigners

are  not  allowed  to  express  anywhere  that  they  are  Christians.  All  Christian

symbols and Bibles, and all gatherings of foreign Christians, even in private, are

strictly  forbidden.  Those  who disobey are  incarcerated  and,  depending  on the

nationality  of  the  persons  involved,  are  expelled  (mainly  western  nations),

mistreated or even executed (primarily in the case of politically non-influential

Asian nations). Such persecution of minorities lies directly in the hands of the

state.

In other countries, too, state authorities are actively involved in restricting

religious freedom, and denying civil rights and liberties. In some Islamic countries

the building of new churches  or the renovation of existing ones is  prohibited.

Dissenters  may  also  face  discrimination  in  education,  in  the  military,  and  in

politics.

In all  Islamic countries,  except for Lebanon, Islam is the state religion.

Jews and Christians are tolerated, and non-recognized religious communities are
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declared non-existent. In addition the state, being legally uncertain with respect to

the treatment of converts and minorities, frequently neglects to track down and

punish their attackers. So Coptic Christians in Egypt are terrorized by extremists

and Jihadists, and often their attackers are not restrained or brought to justice.

Some eight  million  Coptic  Christians  in  Egypt  have no access  to  high

offices in the government, in the diplomatic corps or in the military. Their access

to higher education is also limited.  It  is hardly possible to receive a permit  to

construct a new church, and old ones fall into disrepair for lack of money and

permission  to  renovate.  Christian  girls  are  reported  to  have  been  abducted,

married off  and forced to convert  without  the police effectively  taking action.

These  are  examples  of  what  is  at  least  a  state-tolerated  persecution  of  the

Christian minority in Egypt.

The state acts partly on its own as far as restricting religious freedom is

concerned. On the other hand, it may allow action to be taken, when for instance

representatives  of  established  scholarly  institutions  call  for  intolerance  against

those  who  think  differently,  indeed  even  for  persecution  and  the  killing  of

apostates. So a social climate emerges in which there is intolerance and contempt

for  dissenters.  Certain  individuals  follow  these  calls  and  threaten  or  attack

converts, secularists, and those who report with a critical tone.

So  religious  freedom  within  the  context  of  west  Asia  or  north  Africa

mainly  means  the  freedom  as  a  Muslim  to  remain  a  Muslim  and  for   an

“ancestral” Christian from a Christian family to be able to retain their faith. The

freedom to leave the Islamic faith and to take up another does not exist anywhere,

except in Lebanon and in Turkey.

In some countries such as Bahrain and Yemen, the state assumes there are

no native inhabitant Christians. Morocco also held this attitude for a long time.

Christians who were foreigners were, however, allowed to conduct their worship

services: in Yemen discreetly in private homes; in Bahrain, Oman, Qatar, UAE

and Kuwait, also in official church buildings, the construction of which prompted
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vehement protests from the Islamist powers. Muslims are forbidden to take part in

church gatherings or in conversations about faith which are mostly initiated by

Christians  (“proselytism.”)  But  a  Muslim is  naturally  called  to  “invite”  every

differently-minded individual to Islam. (Every Jew and Christian in an Islamic

country is  subject  to  this  “invitation” many times,  and conversions are  tied to

advantages.)  In Morocco it  is prohibited and punishable to unsettle  the beliefs

held by Muslims.  Whoever  voluntarily  converts  to  the Christian  faith  remains

exempt from punishment, but is frequently bullied by the police.

It is not only converts who are denied religious freedom. There is also no

none for minorities such as the post-Islamic religious community of the Baha’i in

Egypt and Iran who are not recognized under  shari’a law. In Iran, Baha’i  are

counted as apostates from a theological point of view, and possess no legal status.

Hence they cannot register their marriages with the state, register their children in

state  schools,  or of enter into the service of the state.  In Egypt they have the

choice  of  being  registered  as  “Muslim,”  “Jew,”  or  “Christian”  on  their

identification cards. The category “Baha’i” simply does not exist. This means that

Baha’i are officially registered as Muslims and do not receive identity documents.

Those affected by discrimination can also be Muslim minorities such as Shi’ites in

Saudi Arabia and the Ahmadiyya in Pakistan, who count as “unbelievers” and are

subject to strong persecution.

Christians’  situation in Israel’s  West Bank and Gaza Strip,  and in

Syria

In Syria under the secularly oriented Ba’ath Party government, Christians

had relatively more security and freedom than Christians in some other countries.

Yet there are signs Islamist powers and revolutionaries are now terrorizing the

Christian minority,  extorting from them, and selectively murdering individuals.

More than 90 percent  of the Christians  have supposedly fled from the city  of

Homs;  out  of  up  to  60,000  Christians  there  a  year  ago,  1,500  remain  today.
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According to all available information, Christians are not playing an active role in

the current conflict, but they are subject to intensified persecution.

Israel  is  a  secularly  oriented country that  is  increasingly  coming under

pressure from the fast-growing Orthodox and ultra-Orthodox Judaism (at present

about 25 percent of the population). Christians, however, are able to practice their

faith within their own community.

Jewish Orthodox (but not Reform Judaism), Sunnis, Druses, and a number

of  Christian  churches  are  able  to  regulate  their  own  affairs  and  are  state-

recognized.  But  no  secular  civil  law  exists  in  Israel,  which  means  no  civil

marriage  ceremony  is  possible.  With  respect  to  marriage,  the  laws  of  the

respective  religious  communities  must  be  observed.  So,  for  instance,  it  is

impossible  for  a  Muslim  woman  to  marry  a  Christian  man  because  this  is

forbidden according to Islamic law and the Islamic community would not conduct

such a marriage. Nor is marriage possible between two former Muslims who are

converts to Christianity. What happens in practice is that the marriage partners

who cannot legally marry or who wish to have a non-religious marriage ceremony

travel  to  Cyprus  for  the  wedding  ceremony.  The same applies  for  pairs  from

Lebanon  who  want  a  civil  wedding.  Israel  exhibits  only  a  limited  degree  of

religious freedom for atheists. 

A change of religion between Islam, Christianity, and Judaism is legal in

Israel.  But  Christians  who turned from the Jewish faith  (Messianic  Jews)  had

difficulty being acknowledged as a Christian community until 2009 although their

congregations could be registered as “Houses of Prayer.” Ultra-Orthodox Jews

exert  pressure  on  converts  from  Judaism  to  Christianity  and  are  expressly

demanding that Parliament pass anti-conversion laws.

Arab-Palestinian Christians have multiple hardships: they are pressured by

secular  and  fundamentalist  (Jewish)  powers  within  Israeli  society,  they  are

persecuted by Islamists as allegedly the “5th column” of western nations, and they

are discouraged by the international failure to recognize their situation, since to
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many  the  word  “Arabs”  is  synonymous  with  “Muslims.”  Arab  Christians  –

especially converts – suffer from rejection by Jews, Muslim Arabs, politicians in

western  countries,  and  by  Christians  who  belong  to  national  churches  and

generally oppose missions efforts.

The Baha’i  community has its center in Haifa, Israel, which is perhaps

why the Baha’i are permanently charged by Iran with conducting “espionage” for

Israel. 

West Bank: The Greek Orthodox, Roman Catholic, Anglican , Evangelical

Lutheran,  Nazarene  and  many  Baptist  churches  are  recognized.  Free  church

groups are tolerated. The primary problem faced by Christians is an outflow of

their  members  into  western  countries  due  to  a  lack  of  prospects  and  the

restrictions  related  to  Israeli  political  policy.  Sixty  percent  of  Palestinian

Christians  are  reported  to  have  migrated  to  foreign  countries  over  the  past

decades, with the result that the Christian portion of the population has dropped

from 18 percent in 1948 to 2 percent today.  There is admittedly no law against

religious freedom and no systematic persecution. Traditional churches may erect

buildings,  and  missional  churches  are  tolerated.  But  Christians  –  especially

converts  –  report  threats  and  pressures,  and  shari’a is  the  basis  for  the

administration of justice. 

Gaza: Supposedly 162,000 Christians are living in Israel including in the

autonomous Palestinian territories (APT). Of that number, 40,000 are in the West

Bank and 2,000 in the Gaza Strip. According to statements by local eyewitnesses,

only about 2,000 Christians live in Gaza, among 1.5 million Muslims. Because of

the animosity of Hamas and its international connections which extend into Iran,

most of the Christians have moved to the West Bank. Converts to Christianity are

viewed  by  Israel  as  Arab  Palestinians  and  by  Muslim  extremists  as

“collaborators” with the West or the USA. In the APT there are not only lines of

conflict between Muslims, Christians, and Jews. There are also ethnic sources of

friction. 
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Other minority groups

The Baha’i  splinter group, with about 3.5 million to 5 million adherents

globally, arose out of Shi’ite Islam and was founded by Mirza Husain Ali Nuri

("Baha Allah" 1817-1892). Since the Baha’is deny that Muhammad was the last

prophet in history, they are generally viewed by Islamic theologians as heretics,

and,  as  a  post-Qur’anic  community,  they  are  not  officially  recognized  in  any

Islamic country. This means their religious community cannot be registered, and

Baha’i  believers  receive  no  identification  documents,  on  the  basis  of  their

religious affiliation. As a result, they can neither legally enroll their children in

school nor open a bank account. 

The Baha’i  in  Egypt  –   lacking identification  documents  – live on the

margins of society. They are referred to as non-believers or “apostates” and face

many forms of discrimination. In Iran (home to 150,000 to 300,000 Baha’i) they

have been regularly persecuted, and their leaders arrested since the Revolution.

Their  possessions and property have been confiscated and their religious sites

destroyed. Since they are considered apostate, crimes against them do not call for

any retribution and their  murder does not entail  the payment  of blood money.

Baha’i’s can receive neither a birth certificate nor a marriage certificate, and as a

result, a marital partner can be arrested as a prostitute. Hundreds of Baha’i, among

them many members of the “Supreme Spiritual Council” have been taken into

custody and executed since 1979. The Iranian government apparently seeks the

extermination of this community. 

The extremely small Jewish groups in Islamic countries (in Syria perhaps

there are 85 individuals left) generally count as tolerated according to Islamic law,

but they are often discriminated against as “representatives” of the state of Israel,

alleged  Zionists,  or  spies.  Their  number  has  continued  to  dwindle  almost

everywhere through emigration and in part because of violent attacks. In Iran the

sole Jewish member of parliament regularly has to libel the state of Israel, and
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Jewish schools and instruction in Hebrew are forbidden. Since 1979 the Jewish

community in Iran has halved to about 15,000 members. Islamic countries today

are de facto “free” of members of the Jewish religious community.

Shi’ites,  as  the  second  largest  denomination  of  Islam,  are  particularly

discriminated against in Saudi Arabia, economically, socially, educationally, and

in government jobs, including for the royal family, since the presence of Shi’ites

is often viewed as an “outpost” for arch-rival Iran. They are refused access to the

military, the security apparatus, and the ministry of the interior. The eastern part

of Saudi Arabia, in which they are concentrated, is economically underdeveloped

and neglected. Shi’ites are also discriminated against in various areas in Bahrain,

where  they  are  suspected  of  subversion  and  collaboration  with  their  fellow

believers in Iran and Iraq. 

The Alevites are a Shi’ite group who do not follow the “Five Pillars” of

Islam or shari’a commands. In Turkey most Alevites are Kurds and adherents of

laicism, democracy, and secularism. There have often been confrontation between

Turkish-Sunni nationalists and Alevites. 

Atheists.  It  is  only  seldom  problematic  to  profess  atheism  or  not  to

practice Islam, but open propaganda relating to atheism (also via the internet) is

disapproved  of,  Where  possible,  atheism  is  gone  after,  for  example  in  Saudi

Arabia when the prescribed prayer times are not adhered to. This is less the case

in Iran, where – especially among youth – a striking distancing from religion can

be observed.

On the one hand, an atheist is not viewed as a member of a community (as

a Christian is who converts and moves over to a church) and does not threaten

Islam as such. He only appears as a single individual (if at all, since most Muslims

do not rigorously practice Islam). There is no “minimum practice” of Islam that

the state  requires,  or  against  which a  person’s  beliefs  are  measured.  Pressure,

discrimination,  and  persecution  first  begin  when  a  person  leaves  Islam  and

converts to Christianity. But atheists in Islamic countries are still subject to the
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ubiquitous  nature  of  religion  in  public  life,  e.g.,  through  their  mandatory

participation in religious instruction. Additionally, it is religious and not secular

law which applies in areas relating to estate, marriage and family.

Social issues

The observable restrictions on religious freedom in north Africa and west

Asia relating to minorities, converts, and those who think differently must always

be seen in their social, economic, political and historical context, and may not be

just a religious phenomenon: Where there is a lack of religious freedom, there is

always repression by the state, corruption, restricted human rights, a misuse of

power, and general restrictions on civil rights and liberties. The lack of political

and personal civil rights and liberties is accompanied by restrictions on religious

freedom and a battle for domination and rule.

The Sunni-Shi’ite antagonism in Saudi Arabia is also a reflection of the

political struggle for domination within the Islamic world between Iran and Saudi

Arabia. In Syria the Alawites, a special group, were able to assert rule over most

Sunnis for a long time. Yet generally it is not the minorities who have instruments

of power at their command. In particular, since the emergence of Islamism and its

strengthening from around 1970, the denigration of non-Islamic minorities and

liberal-secular thinking Muslims has increased, based on shari’a law.

In Lebanon there is a patchwork of eighteen recognized religious groups

(Jews, Druses, four Muslim and twelve Christian denominations) and a sensitive

balance between them. But many factors appearing to produce religious conflict

are  not  always  religious  at  their  core.  Consider  the  history:  About  300,000

Palestinian refugees were accepted between 1948 and 1976, there was an Israeli

occupation from 1982-2003, intense battles between Shi’ite, Sunni, Christian, and

Druse militias,  the occupation by Syria up to 2006, and the Israeli  invasion in

2006 due to  provocation  by the Hezbollah.   Often there  are  national  conflicts

along individual ethnic and denominational fault lines, and international conflicts
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between  the  regional  powers  of  Iran,  Syria,  and  Saudi  Arabia.  Admittedly

Lebanon  is  not  a  typical  Islamic  country,  since  only  80  years  ago  it  had  a

Christian majority (53 percent in 1932) and today it is only 59 percent Muslim. It

is  the  only  Arab  country  which  legally  allows  conversion  from  Islam  to

Christianity,  although such change continues to be socially frowned upon, and

marriage between a Muslim woman and a non-Muslim is still not legally possible.

Nor do conflicts in the autonomous Palestinian territories run solely along

religious  lines.  Christian  Palestinians  are  not  included  as  Messianic  Jews

(=Christians) in Israel. At this point the conflicts are ethnic. Additional factors

include  the  extreme poverty  of  the  Palestinian  segment  of  the  population  (70

percent of the inhabitants of Gaza live in poverty, and 80 percent are dependent

upon external assistance), water scarcity (only 17 percent of the water reserves are

usable in the APT), and the control Israel exerts over the autonomous Palestinian

authorities.

Political tensions exist in Saudi Arabia. This society is characterized by a

strictly regimented Wahhabism,  but some powers are calling for opening up and

modernization,  while  others  want  to  maintain  what  is  traditional  and  to  see

Islamification increased. Both are Sunni groups.

In Iraq and Turkey, the conflicts could initially appear to be religious. But

between the Kurds and the Sunni Muslims, for example, the conflicts are basically

ethnic.

In some cases the effectiveness of international terrorism and extremism

influence the conflicts. The former abductions of foreigners (mostly Christians) in

Yemen, had less to do with their religious affiliation than with their European or

American  nationalities.  Sanctioned  by  their  governments,  tribes  used  these

abductions to extort money for the construction of a school or the drilling of a

new well. It was only recently in Yemen that foreigners were also abducted and

targeted for killing by extremist powers because they were Christians.
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The Possibility of Change

Tolerance and peaceful coexistence can be improved locally by dialogue

between national and religious groups and by education to promote the acceptance

of those who think differently, This would have to begin in schools and the media.

Exchange programs, as well as cultural programs which bring about encounters

between Christians, Muslims, and Jews, among teachers and scientists, especially

among young people, are to be welcomed. (In many Islamic countries Christians

and Muslim groups live side by side without knowing much about each other.)

Meetings  that  extend  beyond  the  borders  of  faith  work  against  the

demonization  of  those who think differently,  and such encounters  can  happen

through social or educational opportunities, for instance in the form of religiously

mixed orphanages, kindergartens, schools, and community centers. Scholarships

for stays in western countries could be provided to members of minority groups.

Targeted cooperation with all institutions which speak out in favor of the freedom

of opinion and freedom of religion,  and which defend the rights of women in

Islamic countries, is also recommended. (On the other hand, it is not helpful to

withhold developmental and construction aid until human rights standards have

been achieved, because this could quickly lead to a situation where no assistance

is provided at all. But it doesn’t mean this topic should be forgotten.)

What are particularly helpful are visits by high ranking politicians to the

countries in question, The question of religious freedom should be on the agenda

of  international  diplomacy  and politics,  and should be a  topic  in  international

meetings with governmental leaders from Islamic countries.  The disadvantaged

position  of  minorities  and  the  desperate  situation  for  converts  need  to  be

highlighted. 

Legal certainty needs to be created for minorities and further emigration

from  the  region  prevented.  Emigration  presents  a  significant  brain  drain  of

individuals who mostly have an above-average education, and it impoverishes the
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culture. There also needs to be a containment of extreme powers which up to now

have viewed Christians and other minorities as legitimate targets for attack.

Outside nations should continue to point to the Universal Declaration of

Human Rights and UN conventions and send reminders about religious freedom

to  all  groups  in  the  region.  Also  needing  to  be  discussed  in  an  international

context are other problematic conceptions of human rights (such as the 1990 Cairo

Declaration of Human Rights with its  shari’a caveat) and the lack of women’s

rights and civil liberties.

A basic rethinking about those with dissenting views must start, however,

with  Islamic  theologians,  because  a  new  treatment  of  minorities  can  only  be

reflected in law and society when influential theologians can justify civil liberties

with  religion.  A  separation  of  religion  and  state  would  be  needed  to  achieve

tolerance to limit the sphere of influence of both. A religiously defined state will

always restrict the rights of minorities and those who think differently (including

atheists).

So support for progressive and liberal Muslim intellectuals is advisable.

Minorities should make use of their rights locally as far as is possible and conduct

genuine but nonaggressive forms of self-expression. 

A  free  press  is  needed.  Journalists  must  be  won  over  to  the  idea  of

freedom and tolerance,  for example through exchange travel and meeting with

politician and local  colleagues.  This includes lobbying in international  western

press for those being persecuted and imprisoned. Many governments in this region

pay a lot of attention to their reputation, and negative reports in the outside press

damage their reputation, tourism, and economic relationships. Those imprisoned

unjustly could be sponsored as in the case of the Iranian pastor Yusuf Nadarkhani,

who has been condemned to death.

Muslims in particular have to be won over in to tolerance (also in their

home  countries)  and  see  extremism  condemned  in  every  form.  It  would  be

expedient to invest energy into personal relationships in diplomacy.
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Future Prospects

In the western context the idea still prevails that minorities in west Asia

would  only  have  to  forego  “aggressive”  missions  in  order  to  maintain  their

freedom.  Others  suggest  that  converts  keep  their  faith  secret  and  formally

continue to practice Islam in order to avoid disturbances. But whoever raises the

charge of “aggressive” missions in Islamic countries usually knows little about the

local situation. Missions work is not possible in any of these countries, much less

an “aggressive” form of it, since it would immediately lead to foreign workers

being expelled. Conversations in west Asia about one’s own faith are not taboo,

however, (as is often the case in western countries). Rather, they are willingly

begun by taxi drivers, at universities by fellow students, or by those seated nearby

at a picnic in the park. People simply want to know how the other person comes to

terms with religion in his or her own life.

The United Nations’ 1948 Universal Declaration of Human Rights does

not define religious freedom as a conviction which is kept secret, or a privately

held world view. The Declaration defines publicly expressing one’s worldview

and religion as a basic human right, including its peaceful solicitation. (In Turkey

there is even a law which forbids impeding someone from propagating their faith.)

Human rights are not reserved for westerners. To recommend to these people that

they  continue  to  appear  to  practice  a  religion  to  which  they  no long  wish  to

belong, “for the sake of peace” is a denial of basic human rights.

Churches  in  Islamic  countries  do  not  necessarily  grow  through  the

missionary work of foreign Christian organizations. Increasingly – in some areas

exclusively – it is through the work of the local churches, independent of national

churches, in which ethnic membership no longer plays a role. More and more are

creating  alliances  across  denominationally  fragmented  Christian  minorities  in

west Asia.
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The numbers of converts and new, mostly independent, Christian churches

are  increasing  everywhere  in  Islamic  countries.  This  is  occurring  slowly  in

countries such as Morocco, and quickly as in countries such as Algeria or Iran.

Annual growth rates are 3 percent in Bahrain, 7.5 percent in Algeria, 9 percent in

UAE, and up to 22.5 percent  in Iran.

Since they are generally not recognized by the state, and cannot legally

become members of a traditional church (which would refuse to baptize them, for

fear  of  government  repression),  these  converts  usually  meet  in  underground

churches. Some become Christians without the assistance of others, for instance

through reading the Bible or through freely available information on the internet.

Others become Christians through dreams and supernatural experiences.

Persecution statistics

The 2012 Persecution Index put out by Open Doors shows the condition of

Christian  minorities  in  Islamic  countries  has  not  improved.  Saudi  Arabia  (3rd

place), Iran (5th place), Iraq (8th place), Yemen (9th place), and Pakistan (10th

place) continue to lead the list of countries in which Christians are persecuted on

the basis of their faith. From among the countries involved in the so-called Arab

Spring, Egypt ranked the highest. Currently it is in 15th place, and the year before

it was in 19th place; Tunisia was in 35th place, and in the previous year 37th. In

the first free elections in Tunisia and Egypt, Islamic and Islamist forces achieved

large  majorities.  In  Syria  the  wavering  Assad  regime  has  tried  to  unleash  a

religious war.

The Arab spring awakened the hope that in the Arab world young people

have grown up who advocate openness, tolerance and balance. With this could

they build a counter movement to the Islamization of the past twenty 20 years? Or

has  the  Arab Spring  ,  on the  contrary,  led  to  Islamist  forces  advancing more

radically  against  religious  minorities  in  order  to  ensure and expand their  own

influence? Is the Arab Spring threatening to become a “Christian winter”?
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The final developments cannot be predicted,  particularly in Syria. What

has already become visible are the parliamentary majorities which Islamists and

Salafists have been able to achieve in Tunisia and above all in Egypt after the

“Arabellion.”

This  is  not  fully  surprising,  insofar  as  western  political  action  is  often

taken to be ambiguous. This is particularly the case given the prison abuse scandal

at Abu Ghraib, the existence of the Guantanamo Bay detention camp, and the

false information justifying the invasion of Iraq. There are also the thousands of

fatalities  associated  with  the  stationing  of  troops  in  Afghanistan.  All  this  is

perceived as dubious as far as human rights are concerned.

Western liberal democracy is not seen as desirable for many people in the

region – especially  given their  experience  of  the  past  30 years  under  regimes

largely characterized by secularism and repression. The most promising model is

the “moderate” Islamic one, which seems to present a hopeful counterbalance to

corruption and the abuse of power.

For many people, this moral counterweight is embodied by the Muslim

Brotherhood  which  has  existed  since  1928.  On  the  basis  of  its  emphasis  on

Islamic principles as well as its high degree of organization and often exemplary

social work, many people classify it as a ray of hope for the creation of a just

society.  Up to this point the Muslim Brotherhood was an oppositional force in

Egypt. Now it must design tangible policy. The question is, how it will do this?

It is hard to imagine that an Islamic country which advocates total shari’a

law would be able to grant disadvantaged minorities, women, and secularists – as

well as converts and other dissenters – complete rights. We must also remember

that the Muslim Brotherhood’s program can in no way be seen as moderate from a

western democratic  viewpoint.  From the start  they have advocated  the  shari’a

(including  a  penal  code  such  as  floggings,  amputation,  and  stoning  as

punishments) and the propagation of jihad as a defense of the Islamic community,

They  also  hold  distinct  positions  on  marriage  and  family  law,  including,  for
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instance,  the  punishment  of  a  wife  who is  disobedient.  In  addition,  the  more

radical group known as Salafists received votes making them the second strongest

party in Egypt. 

The  fact  is  that  even  given  the  confidence  people  gave  the  Muslim

Brotherhood through the elections in Egypt, most Egyptians and Tunisians do not

want a shari’a state such as in Iran. Nor do they favor the cutting off of hands in

the case of theft,  or public  floggings and stoning for adultery.  Meanwhile  the

government of the Muslim Brotherhood has already been overthrown. But how

will the state under the new Egyptian government (most probably a military one)

look like? Will  the Muslim Brotherhood give in and abstain from their  former

demand of a religiously-shaped state?

A lack of religious freedom always accompanies a lack of political as well

as  personal  civil  liberties.  With  a  democratically  elected  Islamic  majority  (for

instance in Egypt after the Arabellion) which holds to a union between religion

and the state due to its orientation towards the shari’a, true religious freedom for

minorities and dissenters will not happen any time soon. As well as women, the

victims are converts who in a society shaped by shari’a cannot claim any sort of

legal status.

Jewish communities were once largely dispersed throughout north Africa

and west Asia and contributed in diverse ways to the intellectual,  artistic,  and

economic prosperity  of this  region.  Today these parts  of the world are almost

“Jew-free.”  It  is  estimated  that  between  1948  and  1970  about  850,000  to

1,000,000 Jews were driven out of Arab countries in which they had lived for

centuries. Today it is mostly only small and disappearing communities which can

sporadically be detected.

There  were  still  60,000  Jews  living  in  Yemen  up  to  1948,  and  after

religiously motivated pogroms in Aden that year and the formation of the state of

Israel,  about  50,000 people  were flown out  with the aid of “Operation  Magic

Carpet” in 1949-1950. In 2009 only a tiny Jewish minority remained in Yemen,
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around 110 people in total. After the murder of Jewish Yemenis in 2009, due to

their refusal to convert to Islam, they fled to Israel and the USA. Today the Jewish

community in Yemen seen as defunct.

At the time of the last census in Iraq in 1987 there were still 1.4 million

Christians, and at the beginning of the American invasion there were 550,000.

Now  it  is  close  to  400,000,  an  example  of  how  the  collapse  of  state  power

threatens  Christians’  physical  existence.  In  1990  Egypt  was  still  20  percent

Christian (today: 7 percent) and Syria 30 percent (today: 10 percent). In Turkey

the Christians’ share of the population shrank from 22 percent in 1900 to 0.21

percent in 2010.

In many places  a  form of  nationalism is  found which  is  in  an  unholy

alliance with Islamism. Together they assert that a citizen of an Islamic country

can only be a Muslim. The result is an implied political treason on the part of

those citizens who turn away from Islam or who fail to belong to the Muslim

community.  The  association  of  Christians  with  the  Crusades,  the  Inquisition,

imperialism,  and  colonialism,  as  well  as  western  libertinism,  are  used  by  the

media to systematically construct an enemy image of Christianity.  This has fatal

consequences locally, as it stigmatizes Christians as traitors, non-believers, spies –

and in Turkey as “one who insults  Turkish identity.”  All  contribute to hatred,

alienation, and persecution. The second class status Christians have locally and

the  frequent  lack  of  opportunities,  especially  among  younger  people  whose

ancestors have lived in the region for thousands of years, has led to a constant

exodus of the most educated individuals to western countries, in particular to the

USA.

A fear of complete liberalization of religious freedom can be observed in

Islamic  societies  and  legal  circles.  This  is  seen  in  the  writings  of  influential

Muslim theologians as well as in the social discussions which take place “on the

street.” To many, religious freedom can only mean an increase in social tensions
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and the surrender of one’s identity. But scientific studies show1 the opposite is

true:  Openness  to  complete  religious  freedom  promotes  social  harmony  and

subdues social conflicts, while state restrictions on religious freedom are often the

cause of tensions within one’s own country.

For  that  reason  we  should  work  to  promote  religious  and  worldview

freedom for all people, and support human rights, women’s rights, civil liberties,

and religious and political self-determination, regardless of the context in which

these rights are refused to them.
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Операция „Меркурий”. Въздушно-десантната атака на

Вермахта срещу о-в Крит (20-31.05.1941)

Христо Петков

Операция „Меркурий” – въздушно-десантната операция на Вермахта за

превземането  на  о-в  Крит  –  е  най-мащабната  настъпателна  операция,

осъществена от германските въздушно-десантни войски през Втората световна

война.  Тази операция разгръща в пълна степен огромния боен потенциал на

доктрината за Вертикалното обкръжение. Това е много сложна и дръзка задача,

с която биха могли да се заемат само елитни бойци. За немските десантчици

задачата  е  естествена  и  логична,  изискваща  изключителните  умения,  заради

които са формирани и подготовени.  Операция „Меркурий” е вдъхновение за

всички бойни парашутисти по света до ден днешен.

Формиране на германските въздушно-десантни войски

Доктрината  за  Вертикалното  Обкръжение  е  германска  алтернативна

форма за постигане на обкръжение на противника. От древността до наши дни

неоспоримо се приема, че едно от  най-ефективните средства за елиминиране на

вражеските въоръжени сили е методът на обкръжението,  като в германската

теория на военното изкуство на този метод е отредено централно място. През

Първата  Световна  Война  нарастващата  ефективност на  оръжията  и

увеличението на армиите намалява шансовете за широкомащабни обкръжения

и води до разширени фронтови линии с флангове фиксирани с непристъпни

отбранителни точки. Тактиката на обкръжението е заместена от по-практичната

тактика на пробива, която през Втората Световна Война е основен прийом на

мобилните  и  високобоеспосбни  танкови  съединения.  Въздушно-десантните
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операции, осъществени за пръв път през Втората Световна Война, бележат нова

тенденция. Въздушен десант зад вражеския фронт в крайна сметка не е нищо

друго  освен  обкръжение  от  въздуха,  обкръжение  изпълнено  в  третото

измерение. В това се съдържа неговото значение и индикация за ролята, която

ще  играе  в  бъдещите  войни.1 Класическият  модел  на  обкръжение  –

„Гигантската  Кана”  –  към  онзи  исторически  момент  е  много  трудно

осъществим  и  Германия  намира  други  идеи  за  осъществяване  на  голямото

обкръжение. Така се развиват и теоретизират идеите за Маневрената война и

нейната  офанзивна  проява  –  Светкавичната  война.  На  това  поле  израства  и

идеята за атаката от въздуха – Вертикалното обкръжение. 

Боят в  условията  на  десант  се  характеризира  с  три основни момента:

необходимост да се държи отбрана от всички страни; липса на предшестващо

боя близко разузнаване, както и разузнаване с бой; и не на последно място –

недостиг  на  артилерия.  Старата  максима,  че  същността  на  боя  е  в

осъществяването на хармонично единство между огън и движение губи своето

значение в условията на въздушно-десантния бой.  Огънят отстъпва на втори

план,  отдавайки  предимство  на  движението.  Подавящото  и  парализиращо

действие  на  огъня  се  оказва  не  толкова  ефективно,  както  разтърсващата

внезапност  на  движението,  с  което  се  характеризира  въздушно-десантната

атака. След приземяването командирът на въздушно-десантния полк се явява не

толкова „диригент на големия боен оркестър”, колкото „комисар по икономия

на боеприпаси”, който се стреми преди всичко да компенсира недостатъчната

огнева мощ с изкусен и неочакван боен маньовър на своето тежко въоръжение.2 

Три са основните форми за използване на въздушно-десантните войски,

реализирани от Вермахта и впоследствие утвърдили с във въздушно-десантното

военно изкуство на всички армии по Света:

1 Kesselring A. and Others. Airborne Operations, German Appraisal. German Report Series. Military
History Special Staff US Army. CMH Pub 104-13. Washington D.C. p.45.
2 Кесселринг А., Гейдте Ф. и др. Итоги Второй Мировой Войны. Выводы побеждённых. Аст.
Москва. 1998. 155.
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 Масов десант на голямо подразделение – полк, дивизия, корпус - за

решаване на крупни оперативно-тактически задачи с висша степен на трудност.

 Диверсионна  операция в  тила на  врага  на  малко подразделение  –

батальон, рота, взвод – за решаване на специална тактическа задача.

 Елитна пехота в сухопътен бой за решаване на крупни оперативно-

тактически задачи по правило с висша степен на трудност.

Създателят и  последващ командир на германските  въздушно-десантни

войски  генерал-майор Курт  Щудент  замисля  и  създава  въздушно-десантните

войски преди всичко за осъществяване на големи десантни операции – елитен

авангард  на  Светкавичната  война.  Дори  Хитлер  с  неговата  склонност  към

„тайните  оръжия”  предпочита  да  не  разкрива  съществуването  на  десантните

части в началото на Войната, за да запази до последно оперативната изненада за

решителен  момент  от  Войната.  Военната  необходимост,  обаче,  принуждава

десантчиците да демонстрират изключителните си качества в най-разнообразни

условия и форми. Практическото приложение на доктрината за Вертикалното

обкръжение  поставя  най-сериозни  изисквания  към  личния  състав  и

командването на подразделенията,  участващи в изпълнението на съответната

операция. Това неизбежно предполага екипирането и подготовката на особен

боен  елит,  способен  да  посрещне  тези  високи  изисквания.  Създаването  на

такива  отборни  съединения  изисква  влагането  на  най-ценния  материален  и

човешки ресурс на армията. Това вложение, обаче, се отплаща многократно с

формирането  на  войски  способни  да  изпълняват  на  най-високо  ниво  всички

бойни задачи на модерната война.  Времето, изисквано за подготовка, както и

високите  стандарти  за  подбор  и  попълнения,  действат  като  ограничител  за

честото използване на въздушно-десантните войски.  Висшето командване би

трябвало  да  ги  използва,  само  когато  всички  предпоставки  за  крупен

оперативен  успех  са  налице  или  когато  безусловно  се  налага  от

необходимостта. 

Непосредственото създаване на германските въздушно-десантни войски

започва още през 1933г. и завършва напълно през 1938г., когато е формирана
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първата  въздушно-десантна  дивизия.  Подборът  на  личния  състав  в  самото

начало е от доброволци и е особено тежък и взискателен, за да се отсеят най-

добрите. Притокът на морални устойчиви и физически подготвени доброволци

в  редовете  на  десантниците  не  секва  почти  през  цялата  Война.  Германците

залагат  елитния  фундамент  на  своите  въздушно-десантни  войски  още  с

първоначалния  подбор,  успешно  съчетавайки  доброволческия  принцип  с

високия критерий за  годност за  десантна служба.  Подготовка на  германския

десантник има изключително суров и интензивен характер. На първоначалните

етапи на подготовката офицерите и войниците тренират по идентични методики

и нормативи. На следващите етапи от подготовката занятията за офицерите са

значително усложнени. Голямо внимание се отделя на възпитаването в бъдещия

десантник  на  силно  развито  чувство  на  инициативност  и  самостоятелно

мислене. Предполага се, че в бъдещите бойни операции парашутистите често

ще действат в неголеми бойни групи, при което вероятността да бъдат загубени

офицерите и унтер-офицерите е голяма. При такива ситуации редовите войници

трябва да са в състояние да продължат изпълнението на поставените задачи,

въпреки загубата на командирите. Тук трябва да се отбележи, че една от най-

важните  концепции на  германската  военна  доктрина след Първата  Световна

Война  е  Auftragstaktik.  Терминът  може  да  бъде  преведен  като  “заповеди  за

мисии”,  но  няма  еквивалент  в  езика,  който  напълно  да  покрива  смисъла.

Auftragstaktik се базира на принципа, че командирът трябва да укаже на своите

подчинени какво да правят и кога да го правят, но без да е необходимо да им

указва как да го правят. Изпълнявайки възложените им мисии, нисшестоящите

командири  получават  голяма  степен  на  свобода  и  се  очаква  да  осъществят

висока  степен  на  инициатива.  Преди  Първата  Световна  Война  Германската

армия действа съгласно принцип, известен като Weisungsfuhrung (ръководство

по  директива),  който  е  подобен  на  Auftragstaktik,  но  се  прилага  само  по

отношение  на  мисии,  възложени  на  доказани  командири  не  по-ниско  от

армейско ниво и в редки случаи на корпусно ниво.  Auftragstaktik, заложен в

Германския армейски устав  (Truppenfurung)  от 1933г. и използван през цялата
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Втора Световна Война, разпростира инициативността до най-нисшето ниво на

взводния командир, дори ако е необходимо до обикновения войник. Генерал-

полковник фон Зеект заявява в този смисъл: „Приоритетът сега е да повишим

отговорностите на индивидуалния човек, конкретно неговата независимост в

действията и по този начин да повишим ефективността на цялата армия.

Ограниченията,  налагани  от  външни  обстоятелства  ни  принуждават  да

дадем  на  мозъка  повече  свобода  на  действие  с  ползотворния  резултат  –

нарастване  на  способностите  на  индивида.”3 За  да  работи  Auftragstaktik

индивидуалният  командир  трябва  напълно  да  разбира  намерението  на

висшестоящия командир, когато му е възложена мисия, а в повечето случаи – и

замисъла на по-горестоящия командир.  Това,  разбира се,  води до извода,  че

подчиненият командир трябва да знае защо прави нещо на бойното поле. Ако

не го разбира, той е длъжен да задава въпроси, като висшестоящият командир е

задължен да обясни. Това е модерна и нестандартна военна организация, която

се различава коренно от познатите стереотипи. Когато генерал-полковник фон

Зеект формира 100 000-ния Райхсвер след суровите ограничения на Версайския

договор, той планира подготовката и използването на тази бойна сила с двойна

цел.  От  една  страна  тя  е  призвана  да  служи  като  малка,  професионална,

висококачествена армия (Eliteheer). От друга страна той трябва да послужи като

кадрова  армия,  която  трябва  да  осигури  командирския  корпус  за  бъдещата

нараснала армия.  Така  фон Зеект проектира армия от лидери (Fuhrerheer). В

крайна сметка целта на Truppenfuhrung е не да даде на германските командири

„книга  с  рецепти”  за  това  как  се  печелят  битки,  а  да  осигури  комплекс  от

интелектуални инструменти, които да се прилагат към сложни и специфични

бойни ситуации. На тази основа се изграждат въздушно-десантните войски на

Вермахта,  като пълноценен  израз  на  идеята  за  елитни бойни подразделения,

способни да решават всякакъв тип бойни задачи при всякакви условия. Успехът

на  какъвто  и  да  е  парашутен  десант  зависи  главно  от  степента  на  бойна

подготовка  на  парашутистите.  Само  когато  парашутистите  демонстрират

3 Citino R. Path to Blitzkrieg. Lynne Reinner Publishers. London, p.10.
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превъзходство над врага още от самото начало, може да се разчита на успешна

операция.  По  правило  десантчиците  попадат  в  изключително  тежки  бойни

условия след приземяването си. Парашутистите „по собствена воля” попадат в

обкръжение. Те трябва да се бият в условията на обкръжение и да победят в

условията на обкръжение. В такава ситуация положението на пехотинеца би се

оказало безнадеждно. Ето защо фундаментално в обучението на десантчика е да

може да действа  бързо и самостоятелно.  Един от най-сложните проблеми за

всяка въздушно-десантна операция е снабдяването. Приоритетно значение има

снабдяването с боеприпаси, а не с храна. Ето защо парашутистът трябва да умее

да  гладува  в  бойна  обстановка.  В  първите  часове  на  боя  германските

парашутисти  получават продоволствие само в изключителни случаи,  като се

ограничават  само с  носимите  запаси  продоволствие.  Друг  важен елемент  на

подготовката на десантника е икономията на боеприпаси. Врагът следва да се

поразява  от  близка  дистанция  или  в  ръкопашен  бой.  Най-важното,  обаче,  е

приучването към собствена изобретателност.  Само по този начин може да се

търси победа в неблагоприятните бойни условия на десанта.

Най-отличителният белег на германските десантчици,  обаче, е техният

особен боен морал.  Именно бойният  дух е  онова изключително  качество  на

германския парашутист, с което надвишава всеки друг боец от Вермахта и го

вдъхновява за подвизи на бойното поле. Цялата подготовка на парашутиста е

насочена  към  стремежа  да  се  отсеят  слабите  характери  и  да  се  сплотят

войниците със здравите връзки на другарство и вяра в своите командири. Както

и при други германски елитни подразделения,  парашутистите се отличават с

особена гордост и силно чувство на принадлежност към своето особено военно

общество.4 Въздушно-десантните  части  се  превръщат  в  крепко  сплотени,

4 Командващият  германските  парашутни  войски  генерал-майор  Курт  Щудент  има  свои
разбирания за това, какъв трябва да бъде истинският парашутист и счита подготвителните 8
седмици на първоначалното обучение за особено важни в това отношение. Той се стреми да
заложи в душите на войниците преданост към името, традициите и репутацията на парашутните
войски, като целта е по този начин да се достигне до високия стандарт, който е необходим за
въздушно-десантните  подразделения.  Генерал-майор  Щудент  оставя  точни  указания  за  това
какви качества се очаква да бъдат проявени от бъдещия парашутист: „Първото, което трябва
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отлично  подготвени  подразделения,  на  които  изобщо  или  почти  не  е

необходимо да се  оказва  въздействие,  за  да  се  получи от  тях  дисциплина  и

взаимопомощ и в  най-тежкия бой. Това е  дух на особено силно другарство,

който  свързва  в  единно  цяло  всички  парашутисти,  независимо  от  чиновете.

Така  Въздушно-десантните войски на Вермахта се отличават с изключително

силно изразен esprit de corps, непознат в такава висока степен при никое друго

елитно германско подразделение. Корпусният дух е много по-важен отколкото

дисциплината. От редника до генерала, всеки трябва да премине едни и същи

тренировки и да бъде изложен на едни и същи опасности по време на бой. Това

създава  изключително  здрава  връзка  между  командири  и  подчинени.

Офицерите изпитват същите лишения и тежести, каквито понасят и войниците.

Еднаквите  преживявания,  еднаквите  натоварвания,  еднаквите  опасности

свързват с връзките на другарството редовия парашутист с неговия офицер в

такава степен, каквато е налице и при другите елитни бойни формирования.

Боен път на германските въздушно-десантните войски 

(01.09.1939-31.05.1940)

Скоро новият род войски получава възможност да покаже уменията си.

Първите боеве се водят още в Полската кампания през септември 1939г., но те

да направим е  да  посеем  в  хората дух  на  принадлежност към техния  полк,  да  им вселим
чувството на гордост за това,  че са  парашутисти.  И нека тази гордост се  основава  на
другарство,  което ги свързва  по-крепко и по-здраво от всички останали,  които служат в
други  полкове  или  в  други  войски.  В  основата  на  подготовката  трябва  да  лежи не  само
дисциплината,  която се  строи върху  страха  и  сляпото подчинение на  командира,  но  и  на
взаимно доверие...  По време на своите частни посещения в парашутните части аз съм се
старал да давам пример, беседвайки с отделните бойци, обсъждайки личните им проблеми и
съм старал да извличам полезното от техния светоглед. Доставя ми радост да видя какъв
отклик  намира  моят  подход  и  няма  никакво  съмнение,  че  esprit  de  corps  в  редовете  на
парашутистите ще укрепва толкова повече, колкото повече расте парашутният корпус. За
парашутиста е позор да бъде изгонен от редовете на корпуса и да бъде преведен в друг род
войски  заради  нарушение.  Последващите  успехи  на  парашутистите  в  бойни  операции  се
дължат в огромна степен на това отношение към службата.” (Макнаб, К.  Парашутисты
Третьего Рейха. Эксмо: Москва, 2005. 33).
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имат  трето-степен  характер.  Същинското  бойно  кръщение  на  германските

въздушно-десантни  войски  е  в  операция  „Учение  на  Везер”  –  нападението

срещу Дания и  Норвегия.  За  първи път във военната  история  са  извършени

бойни  парашутни  скокове.  Завладени  са  важния  мост  Ставангер,  както  и

ключовите  летища  Аалборг,  Сора  и  Форнебу.  По  този  начин  решително  се

ускорява  удара  на  основни  сили  на  Вермахта.  Впоследствие,  немските

парашутисти се сражават отлично и в боевете за Нарвик.

Адолф  Хитлер  визира  парашутистите  като  специално  тайно  оръжие,

което  в  решаващия  момент  трябва  да  бъде  използвано  с  пълна  сила.  Този

момент идва с началото на настъпателната кампания на Вермахта на Западния

фронт.  Германия  задейства  в  тази  операция  всичко  най-добро,  с  което

разполага.  Ето  защо въздушно-десантните  войски  участват  в  пълен  състав  в

настъплението.  Те са включени в състава на Група Армии „Б”, която има за

задача да осъществи отвличащ удар в направление Белгия и Холандия, който

трябва да  привлече основните сили на  Съюзниците  към северното  крило на

Германската армия. Бойната група „Кох” (по името на енергичния си командир

капитан Валтер Кох) осъществява блестяща въздушно-десантна атака с планери

срещу страховития и форт Ебен-Емаел, главният стълб на белгийската отбрана.

Операция  „Жълт”  –  настъплението  срещу  Франция,  Холандия,  Белгия  и

Люксембург – започва в ранните часове на 10.05.1940г. Щурмовата група на

лейтенант  Витциг  обезврежда  най-мощният  форт  в  Европа  за  няколко  часа.

Същевременно, другите щурмови отряди овладяват трите ключови моста около

форта. Белгийската отбрана е преодоляна още същия ден. Операцията срещу

Белгия е пълен успех. Основните сили на 7.АвД, командвани непосредствено от

генерал-лейтенант  Щудент  атакуват  и  превземат  ключови  цели  в  крепостта

Холандия: мосответ при Мурдейк, Дордрехт и Ротердам и летищата Ваалхавен,

Ипенбург, Окенбург и Фалкенбург. Съпротивата на холандските войски срещу

немските  парашутисти  е  много  по-силна  в  сравнение  с  тази  в  Белгия.

Парашутистите  изпълняват  възложените  задачи  и  доказват  високата  си

ефективност.  Те  посяват  хаос  на  комуникационните  линии  на  холандските
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войски,  значително  дезорганизират  отбраната  на  противника.  Решителни  за

съдбата на Холандската армия се оказват именно боевете вътре в „Крепостта

Холандия”.  Десантите  сковават  силите  на  холандския  I.АК  и  принуждават

холандците да снемат части от други сектори на отбраната поради опасенията

от  нови  въздушно-десантни  атаки.  В  крайна  сметка  пробивът  в  „крепостта

Холандия”  е  успешно  осъществен.5 Решението  за  използване  на  въздушно-

десантни  войски  в  опeрацията  срещу  Холандия  се  оказва  правилно  и  то  на

цената  на  приемливи загуби.6 Ударът на  въздушно-десантните войски срещу

“Крепостта Холандия” постига оперативен успех не просто заради ефективното

изпълнение  на  тактическите  задачи,  но  и  в  една  огромна  степен  заради

моралното въздействие, което този изцяло нов метод на воюване предизвиква в

редовете на противника. Този извод се потвърждава и от коментара на генерал-

фелдмаршал  Кесселринг  за  въздушно-десантната  операция  в  Холандия:

„Опитът  за  изненада  се  оказа  успешен.  Днес  човек  дори  не  може  да  си

представи  паниката,  която  се  предизвиква  от  слуховете  за  появата  на

парашутисти.  Операцията  срещу  Ротердам  представлява  малък  военен

шедьовър.  Успехът  на  въздушно-десантната  операция  по  отношение  на

нейното  стратегическо  значение  е  безспорен.  Холандският  боен  театър

5 Типпельскирх, К. История Второй Мировой Войны. Аст. Москва. 1999. 80.
6 Щудент впоследствие анализира същността на операциите по следния начин:  „Всичко през
пролетта на 1940г. ние имахме 4 500 подготвени парашутисти-десантчици. За успешното
настъпление  в  Холандия  трябваше  да  ги  използваме  в  пълен  състав.  Ние  организирахме  5
батальона с  обща численост от около 4  000 човека.  Съвместно с  нас  действаше и  22-ра
дивизия,  състояща  се  от  12  000  човека,  чието  прехвърляне  се  осъществява  по  въздуха.
Ограничеността на собствените ни сили ни застави да се концентрираме на две основни цели,
изглеждащи като най-важни за успеха на настъплението. Главният удар (който командвах
лично  аз)  беше  насочен  към  мостовете  в  Ротердам,  Дордрехт  и  Мурдейк,  по  които
преминаваха основните транспортни артерии от юг през устието на р.Рейн. Нашата задача
се  състоеше  в  това  да  овладеем  мостовете  преди  холандците  да  ги  взривят.  След  това
трябваше да ги удържаме до подхода на нашите танкови сили. Под мое разпореждане бяха
четири  въздушно-десантни  батальона  и  една  пехотна  дивизия  от  три  полка,  чието
прехвърляне  се  осъществяваше  по  въздуха.  Ние  постигнахме  пълен  успех,  като  при  това
загубите ни съставляваха всичко 180 човека. Трябва да призная, че ние много разчитахме на
успеха,  защото  нашият  неуспех  можеше  да  стане  неуспех  за  цялата  настъпателна
операция.” (Гарт,  Б. Битвы  Третьего  Рейха.  Воспоминания  высших  чинов  генералитета
нацисткой Германии. Центрполиграф: Москва, 2005. 143-144).
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практически  е  елиминиран.  Операцията  е  организирана  правилно  още  от

самото начало и е осъществена с безпрецедентна енергия.”7

 Въздушните десанти в Холандия демонстрират високите възможности

на новия род войски. За първи път е разгърнат пълния потенциал на въздушно-

десантната дивизия. Проблеми има, но те произтичат от недостатъчния баланс в

общото командване на действията на десантчиците. Още тук започва да става

ясно,  че  ръководството  на  въздушния  десант  трябва  да  бъде  поверено  на

специално създаден щаб, включващ офицери както от сухопътните сили, така и

от  военно-въздушните  сили.  Двойното  командване  е  източник  на  сериозни

проблеми. Холандия показва и важността на гъвкавото взаимодействие между

парашутистите и въздушно-преносимите пехотни части, както и на точността

при спускането на десанта.  Заложени са и други фундаментални положения за

въздушния  десант.  Командирите  на  въздушно-десантните  части  трябва да  се

приземяват с първата вълна, за да се осигури максимално бърза организация на

щурмовите части. Малките подразделения трябва да имат сериозна подготовка

и организация, за да могат да действат самостоятелно  при необходимост. Това

изисква по-задълбочена и солидна подготовка на офицерите и унтер-офицерите.

Цялостното  командване  на  операцията,  обаче,  трябва  да  се  осъществява  от

изходната база, за да може своевременно и коректно да се прецени къде трябва

да  бъде  съсредоточено  основното  усилие,  за  да  се  ангажират  оперативните

резерви. За тази цел е необходима ефикасна комуникационна система и бързи

доклади за обстановката. Впоследствие, тези командни правила са проведени до

край в операция „Меркурий”. В Норвегия, Дания, Белгия и Холандия ясно е

демонстрирано значението на изненадата за успеха на всяка въздушно-десантна

операция.  Липсата  на  изненада  може  да  не  попречи  на  крайната  победа,

особено  когато  за  нея  се  бият  блестящи  войници  като  германските

парашутисти, но със сигурност става причина за много жертви. Освен това ясно

е  показана  необходимостта  от  поне  локално  въздушно  превъзходство  и
7 Kesselring, A. and others. Airborne Operations, German Appraisal. German Report Series. Military
History Special Staff US Army. CMH Pub 104-13. Washington D.C. p.170.
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адекватно  предварително  оперативно-тактическо  разузнаване.  Важно  е

взаимодействието на десантиралите войски с щурмовата авиация, което изисква

предварителна систематична подготовка на радиовръзките въздух-земя, за да се

постигнат  резултати  подобни  на  тези,  които  демонстрират  танковете  и

пикиращите  бомбардировачи.  Важен  урок  от  първите  въздушно-десантни

операции е, че дори авангардът на десанта да е напълно екипиран от самото

начало на атаката, необходимо е допълнително доставяне по въздуха на тежко

въоръжение – особено на оръдия и противотанкови средства.

Елитните  бойни  парашутисти  жънат  бляскави  победи,  които

вдъхновяват  собствената  им армия  и  стряскат  противника  повече  от  всичко

останало. OKH е принудено да признае решителния принос на елитните войски

на  Луфтваффе за  крайната  победа  в  първата  фаза  на  Войната.  21  Рицарски

кръста  са  материалният  израз  на  това  неизбежно  признание  -  изключително

постижение за  бойно подразделение,  което има едва една трета  от числения

състав  на  стандартна  дивизия  от  Вермахта.  Хитлер  е  толкова  доволен  от

десантчиците,  че  решава  да  ги  разшири  до  размера  на  пълна  дивизия.

Непосредствено  след  победата  срещу  Франция  ОКН  планира  инвазия  в

Британия  –  операция  с  кодово  наименование  „Морски  лъв”.  Десантчиците

трябва да играят ключова роля в тази дръзка операция. Съставът на дивизията

се разширява. Щурмовата група на майор Кох е увеличена до размера на усилен

полк  с  4-батальонен  състав  вместо  стандартния  за  пехотните  полкове  на

Вермахта  3  батальонен  състав.  Полкът  е  преименуван  въздушно-десантен

щурмови  полк  (ВДЩурмП)  заради  запазената  му  марка  –  десантен  щурм  с

планери. 2.ВДП и 3.ВДП са докарани до пълен числен състав на базата на кадри

от 1.ВДП. Освен това са формирани редица дивизионни подразделения – ПВО

батальон  7.ВДЗнБн,  картечен  батальон  7.ВДКчнБн и  сапьорен  батальон

7.ВДИнжБн; както и артилерийско подразделение 7.ВДАртДн, противотанково

подразделение  7.ВДПтнБн и  медицинско  подразделения.  В  крайна  сметка

личният  състав  е  утроен,  за  да  се  постигне  формирането на  пълна  усилена

дивизия. По  ред  причини,  операция  „Морски  лъв”  не  се  осъществява.
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Хитлер не се осмелява да поеме риска за атака срещу Острова, без Вермахтът да

си е осигурил тотално превъзходство във въздушното пространство на Англия.

Не  на  последно  място,  следва  да  се  отбележи,  че  в  Холандия  е

демонстриран и предпочитания тактически прийом на германските десантчици,

който ще бъде използван пълноценно в атаката на о-в Крит. Генерал-лейтенант

Щудент  го  разработва  и  сам  го  нарича  „тактиката  на  нефтеното  петно”.

Същността на метода се състои в създаването на няколко стабилни предмостия

в началната  фаза  на  десанта, без  предварително  да  се  определя  решителния

пункт. В хода на боя се изяснява къде е най-подходящо с оглед конкретните

обстоятелства да се съсредоточи усилието на резервите. Този метод осигурява

гъвкавост и свобода за маневриране на бойното поле,  макар и  да  предявява

много сериозни изисквания към тактическото умение и твърдостта на личния

състав.  Тази тактика е естествен плод на германската доктрина и изобщо на

отношението на германските офицери към воденето на боя. Водеща е старата

максима на Наполеон Бонапарт: „Влизаме в бой, а след това ще видим.” 

Навечерието на операция „Меркурий”

Стратегическа ситуация

Пролетта на 1941г. Германия уверено държи стратегическата инициатива

във  Втората  Световна  Война.  През  септември-октомври  1939г.  Вермахтът

прегазва с лекота Полша. Съюзниците са неподготвени и неуверени в силите, за

да направят нещо съществено, което да попречи на разгрома на поляците. През

май-юни  1940  г.  Вермахтът  стартира  операция  „Жълт”  и  разгръща  мощно

настъпление срещу Белгия, Холандия, Люксембург и Франция. Многочислената

Френска  армия  е  разгромена  в  блестяща  светкавична  операция,  в  която

мобилните бронирани сили изиграват решаваща роля. Със стремителен танков

удар  през  Арденските  планини  към  Атлантическото  крайбрежие  основните

сили  на  Френската  армия  са  обкръжени  в  Белгия  и  Холандия.  Единствено
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британският експедиционен корпус без бойната си техника и малко французи,

белгийци  и  холандци  са  евакуирани  през  пристанището  на  гр.  Дюнкерк

благодарение  на  неудачното  решение  на  Адлоф  Хитлер  танковете  да  спрат

настъплението си малко преди достигнат града. През юни 1940г. е осъществена

втората  фаза  на  Френската  кампания.  Германските  войски  напредват

победоносно и скоро влизат в столицата Париж. Франция капитулира само след

2  месеца  боеве.  Германия  изважда  от  строя  най-сериозния  си  противник  в

Западна Европа. Единствено Великобритания продължава да се сражава срещу

Третия  Райх,  но  с  ограничени  възможности  и  разчитайки  на  естествения

защитен потенциал на острова. Хитлер е на върха на славата си. Германия се

вижда победител във Войната. Лятото на 1940г. Германия разгръща мащабна

въздушна офанзива срещу Британия с цел да разгроми Кралските ВВС и да

подготви оперативната обстановка за планираната десантна операция „Морски

лъв”. Хитлер и Гьоринг, обаче, допускат сериозни оперативни грешки. От своя

страна британските пилоти се сражават вдъхновено и твърдо. Въздушният блиц

срещу Великобритания се проваля и Фюрерът отменя десанта на британските

острови  за  неопределено  време.  Въпреки  този  крупен  оперативен  неуспех

немската увереност в победата не е накърнена. Вермахтът още няма поражение

в сухопътни бойни действия, а изтощената Великобритания е много далеч от

състоянието, в което би могла да опита настъпателни действия срещу Третия

Райх. При това положение Хитлер насочва амбициите си на изток и от края на

1940г. започва подготовката за операция „Барбароса” – настъплението срещу

Съветския Съюз.

Преди да започне инвазията в Русия Германия трябва да осигури южния

си фланг. Италия влиза във Втората Световна Война на страната на Германия

на 10.06.1940г. , след като Франция е съкрушена. Италианският диктатор

Бенито  Мусолини  има  големи  амбиции  за  разширяване  територията  и

влиянието  на  Италия  в  Африка  и  Средиземноморието. Той  вижда,  че  заема

подчинено положение по отношение на своя по-успешен партньор от Оста и не

201



иска дълго да се примирява с това.8 Мащабът на италианските амбиции, обаче,

се  разминава  с  готовността  и  възможностите  на  Италия  да  воюва. На

28.11.1940г.  Италия  обявява  Война  на  Гърция.  Италианците  започват

самонадеяна кампания,  която се базира на неправилна политическа и военна

оценка на обстановката. За няколко дни настъплението на Италианската армия

е спряно. Гръцката армия минава в контранастъпление и поставя италианските

войски  в  затруднено  положение.  След  4  седмици  бойни  действия  Италия  е

изправена пред поражение на Балканския п-в. Проблемът скоро се превръща в

капитален.  Големият  външнополитически  авторитет  на  Оста,  натрупан  в

първата година на Войната благодарение на блестящите победи на германското

оръжие, е силно разклатен.9 Недопустимо е Англия да има възможност да се

установи в Юго-източна Европа по време на германското настъпление в СССР.

Това би означавало целият южен фланг на Оста да бъде уязвим: британците

биха  имали  изгодни  бази  за  въздушни  удари  срещу  Италия  и  нефтените

находища в Румъния, както и възможност да поддържат Балкански сухопътен

фронт  срещу  силите  на  Оста,  а  и  не  на  последно  място  това  би  оказала

негативно  влияние  на  външно-политическите  позиции  на  Гърция,  Турция  и

България.

През  нощта  на  26-27.03.1941г.  в  Югославия  е  извършен  държавен

преврат. В страната взимат връх прозападните настроения. Германия действа

светкавично. На 06.04.1941г. Вермахтът навлиза в Югославия и в Гърция и след

светкавично настъпление принуждава Югославия да капитулира на 18.04.1941г.

Настъплението срещу Гърция също се развива с ускорени темпове, въпреки че

гърците са подкрепени от британски експедиционен корпус. 

След  реорганизацията  десантните  части  вземат  участие  в  операция

„Марита” - настъплението на Вермахта срещу Гърция. Германците настъпват

8 Типпельскирх, К. История Второй Мировой Войны. Аст. Москва. 1999. 162.
9 Хитлер  разбира  положението  съвършено  правилно  –  ако  митът  за  непобедимостта  на
държавите от Оста е заплашен, то престижът на Англия ще расте. Н отова се обяснява не само с
италианската авантюра, но и в немалка степен и с това, че въздушната битка за Англия не дава
очакваните  резултати  и  не  е  предприето  нахлуване.  (Типпельскирх,  К.  История  Второй
Мировой Войны. Аст. Москва. 1999. 168).
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стремително и гръцките и британските войски отстъпват към Пелопонес. Така

Коринтският  канал  и  мостът  над  него  придобиват  ключово  значение  за

прекъсване на успешното отстъпление на Съюзниците. На  2.ВДП е поставена

задача да овладее моста и да го удържи до подхода на основните сили. Атаката

започва в 5.00 ч. на 26.04.1941 г. Планът предвижда спускането в двата края на

моста на 54 сапьори-парашутисти, които трябва да го овладеят и да създадат

условия за приземяване на останалите части на батальона. Операцията, обаче,

не постига планираните резултати. Планерите преминават през много плътен

зенитен заградителен огън и се приземяват доста точно, макар и един от тях да

се  врязва  в  моста.  Атакуващите  избиват  охраната  и  обезвреждат  взривните

устройства.  Въпреки  това  по  време  на  контраатаката  на  британците  по

неизвестни  причини  се  взривяват  част  от  подривните  заряди.  Така  и  не  се

изяснява  защо  детонират  зарядите.  Едни  твърдят,  че  това  е  резултат  на

случайно попаднал снаряд; други – на действията на двама британски офицери;

трети – на точната стрелба на съюзни снайперисти.  В резултат на взрива на

моста, голяма част от брега на канала, както и много парашутисти са взривени.

Другите роти на 2.ВДП, които към този момент са спускани като подкрепления

понасят тежки загуби – един взвод от 3./2.ВДП пада със самолета си в морето и

всички  десантчици  загиват.  Въпреки  трудностите  германците  овладяват

позициите на британските ПВО и надделяват над отбраната на противника в

града.  Вермахтът овладява Пелопонес и Гърция е победена.  7.АвД вече има

плацдарм за въздушно-десантна атака срещу Крит.

Оперативен план 

Идеята за въздушно-десантна атака срещу Крит е естествен  резултат от

натрупания  вече  солиден  боен  опит  и  самочувствие.  Парашутистите  никога

преди  1939г.  не  са  използвани  за  бойни  мисии,  така  че  всяка  операция,

предприета  от  тях  през  първия  период  на  Втората  Световна  Война  е

историческа.  В Холандия германските десантчици действат като авангард на

сухопътните  войски,  овладявайки мостове и летища.  В Белгия парашутисти-
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сапьори  елиминират  най-силния  форт  в  света.  В  Нарвик  десантчиците  са

използвани  като  „пожарна  команда”  –  подвижен  резерв  за  овладяване  на

кризисна  ситуация  на  съответния  боен  театър.  В  Коринт  парашутистите

преграждат  пътя  за  отстъпление  на  противника.  Генерал-лейтенант  Курт

Щудент вече се стреми към още по-дръзка цел – овладяването на голям добре

защитен  остров  чрез  вертикално  обкръжение  с  въздушен  десант.  Толкова

амбициозна мисия дори не е мечтана в щабните кабинети. Така на въздушно-

десантната атака срещу о-в Крит е съдено да се превърне в крайъгълен камък в

Световната  военна  история.  Навечерието  на  тази  операция  е  белязано  от

силните емоции в редиците на самите парашутисти. Новите доброволци, които

са  попълнили  състава  на  дивизията  горят  от  желание  да  участват  в  крупно

сражение.  Ветераните  от  Белгия,  Холандия  и  Скандинавия  са  по-сдържани.

Генерал-лейтенант Щудент е напълно запознат с положението и не смята да

разочарова своите войници с второстепенни оперативни задачи. Нещо повече

той вече разполага с 19 батальона десантчици, а допреди година те са били едва

5 батальона. Същевременно генерал-лейтенант Щудент е повишен в командир

на корпус – ХI.АвК, включващ 7.АвД и 22.ВПнД. На овакантения от него пост

на командир на 7.АвД е назначен генерал-лейтенант Зюссман. Числеността на

батальоните е повишена от 510 на 580 бойци. Не само че бойците са повече, но

и бойните им качества запазват все същите отлични нива. Причините за това са

две: на първо място, най-добрите бойци от сухопътните подразделения стават

доброволци  за  парашутните  подразделения  след  Холандия.  На  второ  място,

нивото на опит и подготовка е значително повишено след сблъсъка с реалните

бойни изпитания.

Стратегическото  значение  на  о-в  Крит  само  по  себе  си  е  сериозно.

Островът представлява жизнено важен пункт в общата стратегия на Германия в

Средиземно  море.  Ако  остане  в  ръцете  на  Съюзниците,  той  може  да  бъде

използван  за  въздушни  удари  срещу нефтените  находища  в  Румъния,  които

обезпечават за Германия повече от 50% от петролните доставки. Овладяването

на  острова  гарантира  сигурността  и  на  жизнено  важната  морска  линия
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Констанца-Коринт-Италия, значително би ограничило британските позиции в

Източното Средиземноморие, както и би дало възможности за по-нататъшните

активни германски действия срещу Египет и Суецкия канал. Генерал-лейтенант

Щудент отдавна планира операции за завладяване на островите в Средиземно

море  и  в  Адриатическо  море  чрез  въздушно-десантни  удари.  Целта  е  да  се

срине комуникационната мрежа на Съюзниците, което логично ще доведе до

крушение на тяхната отбрана на Средиземноморския боен театър. ОКВ също

разсъждава  в  тази  посока  и  след  завладяването  на  континентална  Гърция

генерал-лейтенант Щудент получава първата си крупна задача в изпълнение на

този  стратегически  замисъл  –  завладяването  о-в  Крит.  Генерал-лейтенант

Щудент  съставя  без  да  губи  време  оперативен  план  с  кодовото  название

„Меркурий”. За реализацията на този план са ангажирани всички парашутисти

на  разположение  на  Вермахта.  22.ВПнД,  обаче,  е  прехвърлена  да  отбранява

петролните залежи на гр. Плоещ срещу евентуална въздушно-десантна атака на

Съюзниците – нещо от което Хитлер се страхува, без да има никакви реални

основания към този момент, като се има предвид състоянието на парашутните

части на Великобритания.  За сметка на това поддръжка на десантчиците ще

оказва 5.ПлД под командването на генерал-майор Рингел. Дивизията е елитна

бойна част, прекрасно подготвена за боеве на планинския терен на острова, но

въпреки това  тя  не  е  тренирана  за  действия  при условията  на  транспорт  по

въздуха и поддръжка на парашутни части. Въпреки това силите на десанта са

достатъчтно мощни и имат следния състав: ВДЩурмП, командван от генeрал-

майор Мейндл; 1.ВДП, 2.ВДП и 3.ВДП, обединени под общото командване на

генерал-лейтенант Зюссман; 5.ПлД под командването на генерал-майор Рингел;

редица специализирани подразделения, включващи сапьорни части и батареи

лека артилерия. Предвидени са повече от 500 транспортни самолети за участие

в операцията. Всички бойни формирования са обединени в XI.АвК под общото

командване на генерал-лейтенант Щудент.

Оперативният план е замислен и съставен с амбиция и компетентност,

характерни за най-добрите постижения на германската щабна работа. Целите на

205



удара  са  разположени  преди  всичко  по  северното  крайбрежие  на  острова  –

летища,  мостове,  височини  и  градове.  Планът  за  нападение  на  XI.АвК

предвижда  овладяването  на  трите  ключови  летища  –  Малеме,  Ретимон  и

Ираклион,  като  главна  предпоставка  за  успешно  осъществяване  на  десанта.

Предвижда се и блокиране на главния град Кания и залива Суда. Графикът на

операцията  се  повлиява  значително  от  необходимостта  от  вклюването  на

VIII.АвК  в  бойните  действия.  Авиацията  на  VIII.АвК  не  е  в  състояние  да

поддържа планираното нападение в четирите посоки едновременно преди обяд

на деня Х. Ето защо нападениeто се реализира на два етапа. I етап: атака срещу

Малеме и Кания в деня Х, в 7.15 ч.; II етап: атака срещу Ретимон и Ираклион в

дена Х, в 15.15 ч.10 Безмислено е да се градят предположения дали друг график

на  нападение  или  друго  разположение  на  силите  би  довело  до  по-бързо  и

успешно  нападение.  Ясно  е,  че  войските  по  целия  фронт  на  десанта  биха

попаднали  отново  на  отлично  подготвена  отбрана.  Успехът  зависи  преди

всичко  от  смелостта  и  тактическото  умение  на  десантчиците. Първата

атакуваща  вълна  се  състои  от  бойната  група  „Запад”,  която  включва  по-

голямата част от ВДЩурмП; както и бойна група „Център” – 3.ВДП заедно с

I./ВДЩурмП под общото командване на полковник Хайдрих. Задачата на бойна

група „Запад” (около 2 460 войници и офицери) е завладяването на летището в

Мaлеме,  както  и  мрежата  мостове,  пътища  и  позиции  на  ПВО в  района  на

Кания, където се дислоцира щабът на новозеландския генерал-майор Фрайберг

– командващ съюзните сили на острова. Бойната група „Център” има за задача

също  да  овладее  ред  цели  около  Малеме  и  Кания,  както  и  да  развива

настъпление  в  източно  направление.  Самолетите  доставили  първата  вълна

трябва да се върнат на базите в гр. Мегара, гр. Коринт и някои второстепенни

летища,  за  да натоварят  втората  вълна –  1.ВДП и 2.ВДП.  1.ВДП съставлява

бойна  група  „Изток”  -  около  2  300  войници,  унтер-офицери  и  офицери,

командвани от полковник Бройер и има за задача да овладее летището в гр.

Хераклион.  2.ВДП влиза  в  състава  на  бойна група „Център”,  командвана  от

10 RL-33-98. Gefechtsbericht XI.Fl.-Korps. Einsatz Kreta. Bundesarchiv. Frieburg. 10.
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полковник Щурм, и има за задача да овладее летището в град Ретимон. След

обезпечение  на  целите  от  въздушно-десантните  вълни  те  трябва  да  бъдат

усилени от морски десант, потеглил от континентална Гърция, на реквизирани

от населението всевъзможни плавателни съдове трябва да пристигнат сили от

5.ПлД.  Личният  състав  на  въздушно-десантните  части  е  снабден  с минимум

храна и вода с цел всеки отделен десантчик да носи повече боеприпаси и друга

бойна  екипировка.  На  28.04.1941г.  Хитлер  подписва  Директива  No28,

оторизираща  нападението  срещу  Крит.  Стартирана  е  гигантска  логистична

операция.  В  Германия  всички  командири  на  въздушно-десантни  полкове

получават  заповед  да  готвят  своите  части  за  отпътуване  към  Гърция.

Батальонните  командири  от  своя  страна  са  инструктирани  да  спазват  пълна

секретност за целта на операцията. Войниците махат отличителните си знаци,

сменят се документите им, специалната екипировка е педантично опакована и

прикрита. Забранено е използването на поща. При тези мерки за сигурност на

16  май  всички  парашутни  подразделения  са  съсредоточени  в  Пелопонес.

Същият ден командирът на IV.ВФ и командващ цялата  операция – генерал-

полковник Льор – събира щаба си и старшите командири в гр. Атина. Направен

е последен подробен разбор на атаката и е определена датата 20.05.1941г. за

начало.  Непосредствено  след  тази  среща  генерал-лейтенант  Щудент  събира

своите командири на полкове и батальони за финален разбор на действията на

десантните подразделения. Полковник Хайдрих си спомня:  „С тих, но ясен и

леко вибриращ глас, генерал Щудент обясняваше плана на атаката. Това беше

негов личен план. Той беше го съставил, беше се борил за него срещу силна

опозиция и беше изработил всичките му детайли. Човек можеше да усети, че

този план е станал част от него, част от неговия живот.”11 

Прелюдия на сражението

Още до началото на операция „Меркурий” се случват редица събития,

които решително повлияват на нейния ход. Първото и най-важното събитие е,

11 Haydte, F. Daedalus Returned. Aberdeen Bookstore. Aberdeen. 2001. 40. 
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че Съюзниците узнават за подготвяното нападение.  Британското разузнаване

разбива секретния код „Ултра” и прихваща германските секретни съобщения,

които изясняват с точност времето и целите на десанта. Съответно, Съюзниците

дислоцират войските си за защита на целите, определени от Вермахта. Освен

това,  докато  британското  разузнаване  демонстрира  прекрасна  оперативна

работа, то германското разузнаване подвежда Вермахта, като оценява грешно

силите  на  Съюзниците  на  острова,  считайки,  че  по-голямата  част  от

боеспособните  съединения  са  прехвърлени  вече  в  Египет.  Оценката  за

състоянието  на  врага  в  най-решаващите  пунктове  не  отговаря  на

действителното положение на о-в Крит.12 Парашутистите са принудени да се

сблъскат  с  пагубните  последствия  от  тези  грешки  още  в  самото  начало  на

операция  „Меркурий”.  Британците  разполагат  с  3  пъти  повече  войски  от

предварителните разчети. На острова се намират около 9 000 гръцки войски – 3

батальона  от  5.ПД,  батальонната  група  на  критската  жандармерия,

батальонната  гр,па  на  гарнизона  на  Хераклион,  ккато  и  сборен  батальон  от

оцелели от 12&20.ПД; около 39 000 войници на Британската Общност, от които

14 000 гарнизон на острова и 25 000 евакуриани полеви регулярни полеви части

от Британския ексепдиционен корпус. Тук е новозеландската 2.ПД (без 6.ПБр),

отборно  подразделение,  съставено  само  от  доброволци  с  високи  бойни

физически и морални качества,  като има и изцяло маорски батальони, чийто

бойци идват от родове със столетни воински традиции. Освен това на острова е

и усилената австарлийска 19.ПБр и английската 14.ПБр.Те очакват нападението

и  са  подготвени  за  отбрана.  Предварително  са  анализирани  всички  удобни

места  за  парашутна  атака  и  са  осигурени  контрамерки  –  естествени

препятствия, маскировка на огневите точки, рационално разположени зенитни

батареи.  Местното  население  всячески  подкрепя  Съюзниците.  Командир  на

всички съюзнически сили на острова е славният новозеландски генерал-майор

Фрайберг, най-младият генерал на Британската Общност от Първата Световна

Война,  носител  на  Кръста  Виктория  и  редица  други  отличия,  известен  с

12 RL-33-98. Gefechtsbericht XI.Fl.-Korps. Einsatz Kreta. Bundesarchiv. Frieburg. 7.
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тактическото си умение. Той е толкова самоуверен, че продължава да закусва

невъзмутимо,  дори  когато  в  небето  на  Крит  се  появяват  транспортните

самолети  с  първата  вълна  десантчици. Същевременно, в  Гърция  не  са

подсигурени достатъчно добре подготвени летища със задоволителна дължина.

Освен това летищата, предоставени за провеждане на операцията трябва да се

споделят  със  самолетите  и  на  VIII.АвК.  Проблемите  с  логистичното

осигуряване са още по-сериозни. Основната част от снабдяването за операцията

се  осъществява  през  пристанищата  на  гр.  Коринт  и  гр.  Пирея.  Товарите

впоследствие се разпределят по местоназначение чрез автомобилен превоз по

разнебитени  пътища.  Най-сериозни  притеснения  създава  снабдяването  на

летищата с гориво за самолетите, поради липсата на адекватни съоръжения за

зареждане.13. Проблемите със снабдяването и осигуряването на гориво довеждат

до двукратно отлагане на операцията – първо за 18.05, а след това за 26.05. След

блестящите въздушно-десантни операции в Западна Европа Вермахтът не може

да разчита на оперативна изненада. Командването се надява да постигне поне

тактическа изненада,  но и това няма да се получи.  Противникът,  считано от

15.05.1941 г. ежедневно очаква атаката и непрекъснато е в състояние на пълна

бойна готовност от ранните утринни часове.14 

Оперативният план на операция „Меркурий” е истински шедьовър, но

още от  самото  начало  на  неговото  осъществяване  той  започва  да  страда  от

редица  практически  проблеми.  Въпреки  това  генерал-лейтенант  Щудент  и

неговият щаб работят енергично със свойствената за десантчиците амбиция и

увереност.  Това  е  много  характерно  за  елитните  германски  парашутисти  –

целеустременост – въпреки множеството проблеми на подготовката. Водещ е

13 Понеже колонките за гориво не бяха приспособени за такова зареждане, цялото зареждане с
гориво се извършваше посредством бензинови варели. Броят им стигаше едва за две ескадрили.
В началото на операцията 3 ескадрили трябваше да останат на земята, а празните варели се
връщаха в Пирея и отново се пълнеха с гориво.  RL-33-98. Gefechtsbericht XI.Fl.-Korps. Einsatz
Kreta. Bundesarchiv. Frieburg. 6.
14 RL-33-98. Gefechtsbericht XI.Fl.-Korps. Einsatz Kreta. Bundesarchiv. Frieburg. 12.
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стремежът  към  победата,  който  впряга  успешно  умението  и  таланта  в

преодоляването на всички възможни препятствия.

Сражението за Крит

Първата вълна на десанта, о-в Крит 20.05.1941 г.

Първи в 5.30 ч. излита I./ВДЩурмП. Към о-в Крит го транспортират 72

Юн-52, теглещи по един планер. Атаката с планерите трябва да се осъществи по

график в 7.15 ч. Главните цели на батальона са хълм 107, летището на Малеме,

както  и  моста  на  р.  Тавронитис.  Час  и  половина  по-късно  останалите

десантчици от полка трябва да се спуснат с парашути в района и да се включат

в боя. III./ВДЩурмП трябва да десантира източно от летището около 30мин.

след приземяването на планерите. 9./ ВДЩурмП трябва да овладее източната

част  на  пистата,  докато  останалите  3  роти  от  батальона  трябва  да  осигурят

района срещу евентуални контраатаки на противника. IV./ ВДЩурмП трябва да

десантира на западния бряг на р. Тавронитис на около 1км от летището. Тази

отдалечена  десантна  зона  се  предвижда,  за  да  се  даде  достатъчно  време  на

батальона да се организира, защото именно той разполага с основната част от

тежкото  въоръжение  на  бойна  група  „Запад”  –  107мм минохвъргачки,  37мм

противотанкови  оръдия,  както  и  значително  количество  тежки  картечници.

Генерал-майор Мейндл и неговият щаб ще десантират заедно с IV./ ВДЩурмП.

II./ВДЩурмП ще  десантира  малко  по-късно  в  същия  район  със  задачата  да

действа като общ резерв на групата. По план генерал-майор Мейндл трябва да

разполага с около 2 000 десантчици на острова към края на първия ден. Районът

на Малеме се отбранява от над 6 000 съюзничеси войници, сержанти и офицери

под командването на бригаден генерал Путик. Ключовият пункт – летището на

Малеме се отбранява от първокласните бойци на новозеландската 5.ПБр, около

3 000 бойци. Проблемът за защитата на генерал-майор Фрайберг е, че самото

летище се отбранява непосредствено само от XXII./5.ПБр, докато XXIII./5.ПБр

е разположен на 2км източно,  мaорският XXVIII./5.ПБр е дислоциран на 6км.
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източно  и  само  XXI./5.ПБр е  по-близо  –  държан е  в  резерв  в  лозята  на  гр.

Малеме.  Това  разпръскване  на  силите  е  груба  грешка  на  генерал-майор

Фрайберг. От общо 42 000 бойци, с които разполага на острова, той е оставил

едва  644  да  отбраняват,  както  ще  се  окаже  по-късно,  ключовата  цел  на

въздушния десант.

Щурмовата  група  „Мюрбе”,  командвана  от  лейтенант  Мюрбе,  е

сформирана от 2 взвода на 6./ВДЩурмП, усилена с 2 противотанкови взвода от

14./ВДЩурмП и със сапьорен взвод от 16./ВДЩурмП. Мисията на лейтенант

Мюрбе е да разузнае дали летателната площадка, близо до с.Кастели би могла

да се използва за въздушен транспорт на планинските егери, както и да овладее

пристанището в залива на Малеме. Мюрбе и неговите 70 бойци налитат със

своите планери върху маскираните и неразкрити от разузнаването позиции на

около 1 000 гръцки войници и един взвод британци. Обкръжени са бързо след

приземяването и бойната група е практически унищожена. Началото е ужасно.

Новозеландският  XXII./5.ПБр пресреща  планерите  със  страховит  огън  от  12

зенитни  оръдия.  През  огъня  на  противника  щурмовата  група  на  лейтенант

Браун в състав от 36 бойци се приземява в целта – южно от моста Тавронитис.

Не земята понася тежки загуби – включително е убит и лейтенант Браун – но

въпреки това успяват да предотвратят взривяването на моста. Командването на

групата  поема  лейтенант  Требес,  който  с  решителни  действия  изтласква

новозеландският взвод, охраняващ моста и установява предмостия на двата му

края.  3./ВДЩурмП  в  състав  от  около  100  десантчици  под  командването  на

оберлейтенант фон Плесен атакува позициите на британците около устието на

р. Тавронитис. Съюзниците пресрещат неговите планери с интензивен огън на

10 зенитни оръдия. Трите взвода понасят тежки загуби още във въздуха, но все

пак успяват да се организират на земята и да атакуват ПВО позициите. Първите

две атаки са неуспешни – убит е и оберлейтенант фон Плесен. Освен това при

приземяването са тежко ранени и тримата взводни командири. Командването

поема следващият боеспособен по реда на старшинството – фелдфебел Елерзик.

Той  организира  без  колебание  трета  атака.  Единият  взвод  овладява  едната
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батарея;  вторият  взвод  –  втората  батарея.  Германците  обръщат  завладените

оръдия  срещу  третата  батарея  и  я  елиминират.  Същевременно  фелдфебел

Елерзик също е убит и най-старши остава ротният доктор Вейзел. Той нарежда

ротата  да  се  окопае  на  западния  край  на  летището.  Така  към  10.00  ч.

3./ВДЩурмП  удържа  район  от  позицията  на  лейтенант  Требес  на  моста  до

западния край на летището.

4./ВДЩурмП има  изключително  важната  задача  да  атакува  и  завземе

хълм 107, доминиращ летището. Именно с планерите на тази рота десантира и

командирът на I./ВДЩурмП заедно с щаба си - най-популярният парашутист в

Света, живата легенда, майор Валтер Кох. 4 от планерите въобще не достигат

до  десантната  зона,  защото  теглещите  въжета  се  късат  преждевременно  и

планерите падат в морето. Останалите 80 бойци достигат острова, но отново са

пресрещнати  от  яростен  зенитен  огън.  Пилотите  маневрират  отчаяно,  за  да

избегнат  попаденията,  но  3  от  планерите  се  разбиват  и  изгарят  при

приземяването.  Загива  ротният  командир  лейтенант  Сарацин.  Майор  Кох  е

прострелян още в първите минути в главата и е изваден от строя с тежка рана.

Това раняване едва не му коства живота, ако не е светкавичната намеса на д-р

Ягер. За кратко време 4./ВДЩурмП губи половината си бойци. В тази ситуация

атаката на хълм 107 е временно отложена. Една малка група изнася майор Кох

към моста, а останалите бойци задържат с върховни усилия позиция по скалите

около хълма.

III./ВДЩурмП под командването на майор Шербер включва повечето от

героите на превземането на Ебен-Емаел. Капитан Витциг също е тук, но вече е

командир на 9./ВДЩурмП. Мисията на батальона е да се приземи източно от

летището на Малеме и да блокира всички възможни контраатаки на противника

откъм Суда и Кания. За целта батальонът е усилен с един противотанков взвод

от състава на 14./ВДЩурмП и с два разчета 20мм зенитни оръдия. Срещу тях е

новозеландският XXIII./5.ПБр. Кивитата пресрещат гермaнците с яростен огън,

още  докато  самолетитe захождат  към  десантната  зона.  Огънят  е  така

интензивен, че пилотите губят самообладание и прибързват със спускането на
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десантчиците.  В  резултат  500-те  бойци  на  батальона  са  спуснати  на  малки

групи,  разпръснати в район от 10кв.км.  Кивитата  излизат  от маскираните си

позиции  и  стрелят  от  всички  възможни  оръжия.  Секторът  се  превръща  за

кратко време в истинска касапница. Така например щабната рота губи 2/3 от

личния си състав още в началото на боя. Много от ветераните от Ебен-Емаел

служат в 11./ВДЩурмП. Техният подвиг е вдъхновил много млади доброволци

да се  запишат  в  редиците  на  елитната  дивизия.  Такъв  е случаят  и  с  редник

Водарз, който се мести от сухопътните войски при парашутистите. Той служи

при своите идоли в 11./ ВДЩурмП. Той си спомня първите минути на Крит:

„Имаше силен вятър, поради което част от батальона се приземи в морето.

Хълмовете  около  Малеме  бяха  изключително  силно  отбранявани  от

подготвени  терасирани  позиции.  Много  парашутисти  бяха  убити  още  във

въздуха или висящи по дърветата. Британците и новозеландците не спираха

да стрелят по куполите на парашутите, докато не ги направеха на решето, а

после  силният  вятър  ги  разкъсваше.  Тогава  смъртоносното  падане  беше

въпрос  на  секунди.  Освен  това  парашутисти  висяха  по  дърветата  и

навсякъде,  където  се  оглеждаше  човек  трупове  лежаха  върху  трупове.”15

11./ВДЩурмП е  практически  унищожена.  Командирът  оберлейтенант  Юнг

загива с  дузина свои бойци,  докато се опитва да изпълни първата задача на

ротата – локализиране и унищожаване на комуникационен център. Командирът

на 10./ ВДЩурмП оберлейтенант Шулте-Шасе също е убит в първите часове на

боя,  а  командирът  на  9./ВДЩурмП е  тежко  ранен  и  изваден  от  строя.  Така

трима  от  четирима  ротни  командири  са  обезвредени  още  в  началото  на

операцията. От войнишкия състав 2/3 са убити или изчезнали.16 

IV./ВДЩурмП, под  командването  на  капитан  Герике,  усилен  с

1./7.ВДАртДн се приземява непосредствено след планерите на Кох на западния

15 Wodarz, H. Charakter und Leistung. Was bleibt ist Die Grimmerung. Gigenverlag-Berlin. 2003.
107.
16 Изчезнал на Крит често е същото като убит, защото гръцките цивилни убиват всички ранени

парашутисти, до които се доберат. (Christensen, B. 1st Fallschirmjager Division in World War II.
Schiefer Military History. Atglen. 2007. 143).
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край на р. Тавронитис. Групата на Герике носи и най-много тежко въорържение

и затова нейното успешно приземяване е от изключителна важност. Така 13./

ВДЩурмП с командир оберлейтенант Зауер е натоварена на 10 самолета, всеки

от които носещ по една 105мм минохвъргачка с муниции за 25 изстрела и по 10

бойци;  14./ВДЩурмП с командир капитан Кизел носи със себе си две 37мм

противотанкови оръдия; 15./ВДЩурмП с командир оберлейтенант Добке носи

със себе си 25 тежки картечници MG-34; съставът на батальона е завършен от

сапьорната  рота  по  командването  на  оберлейтенант  Хьофелд.  След  IV./

ВДЩурмП летят самолетите, теглещи 4 планера с 31 бойци на 1./ВДАртДн с

две късоцевни 75мм оръдия под командването на капитан Шрам.17 Батальонът е

вдигнат по тревога като всички останали в 3.30 ч. Десантчиците се снаряжават

и получават кафе, а след това се качват на самолетите.  Командващият бойна

група  „Запад”  генерал-майор  Мейндл  се  качва  в  самолета  на  Герике.18

Самолетите са пресрещнати над Крит от все същия интензивен зенитен огън.

Пилотите, обаче, запазват този път присъствие на духа, спускат самолетите на

пределно  ниска  височина  до  100м,  за  да  минимизират  евентуалното

разпръскване на бойците при спускането с парашути. В това време спускачите

стават  обръщат  се  към  десантчиците  и  командват  отсечено:  „Подготви  се!

Стани!  Закачи!  Провери!  Потвърди!  Напред!  Готов  за  скок!  Скок!”

Батальонът се спуска успешно на точната десантна зона и бързо се организира.

Генерал-майор Мейндл заповядва на 15./ВДЩурмП да пресече р. Тавронитис,

за да установи контакт с 3./ВДЩурмП, а след това със съвместни действия да
17 26-годишният Шрам е наричан от хората си „Късия”, защото е необикновено нисък човек на
фона на нормално високите парашутисти.  Но той е толкова твърд,  колкото и нисък и осем
години  е  служил  в  артилерийско  подразделение.  Именно  Шрам  е  първият  офицер,  който
експериментира с доставянето на артилерийски единици на бойното поле чрез самолет. „Късия”
Шрам ще стане легенда в артилерийското подразделение. На Крит Шрам трябва да поддържа
батальона  на  Герике. Пак  там.  (Christensen, B.  1st Fallschirmjager  Division  in  World  War  II.
Schiefer Military History. Atglen. 2007. 144)
18 „Аз ще летя с твоя самолет Герике! Ти ще скочиш първи, а за ще те следвам и ще правя точно
това,  което  правиш  и  ти”,  казва  генерал  Ойген  Мейндл,  командирът  на  щурмовия  полк.
„Трябваше да изкарате парашутен курс, генерале”, отговоря Герике. „Няма значение! Глупости!
При Нарвик се приземих без никакъв курс и това ще се случи и сега”, отговаря Мейндл. Герике
отвръща с усмивкаМ „Вие определено ще се приземите. Въпросът е само КАК!” (Kurowski, F.
Der Kampf um Kreta. Moevig Verlag. Germany. 1982. 38).
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овладеят с. Тавронитис. Д-р Нюман – командир на медицинската рота на полка

–  получава  заповед  след  това  да  устрои  лазарет  в  селото.  15./ВДЩурмП

преодолява методично съпротивата на новозеландската С./XXII./5.ПБр, свързва

се с 3./ВДЩурмП и усилва със своите тежки картечници 3./ВДЩурмП. В това

време вече се приземяват четирите планера с артилерията. Един планер е свален

и това е причина  за  загубата на едното оръдие, но другото оръдие е успешно

сглобено и оказва неоценима поддръжка на своите. Сапьорите от 16./ВДЩурмП

се  спускат  встрани  от  планираната  зона  на  2  000м южно от  с.  Тавронитис,

където  са  изолирани  от  всички  германски  части.  2-ри  взвод  понася  много

загуби  от  нападенията  на  яростното  местно  население  непосредствено  след

приземяването.  Оцелелите,  обаче,  все  пак  се  организират  и  достигат  до

западния склон на хълм 107. Генерал-майор Мейндл вече знае, че бойците на

Кох са блокирани в подножиетио на хълм 107 и че трябва да прекоси реката с

полка  си,  за  да  изпълни  бойните  задачи.  Генерал-майор  Мейндл  повежда

първата атака през реката срещу XXII./5.ПБр, но за нещастие е ранен в гърдите

от картечен  откос.  Генералът  е  отнесен  в  лазарета,  вече  организиран  от  д-р

Нюман  в  селото.  Нуждае  се  от  незабавна  евакуация  от  острова  за  спешна

хирургическа операция. Мейндл, обаче, продължава да командва. На всичкото

отгоре има сериозни проблеми с радиоконтакта  с главното командване в гр.

Атина – двете мощни 200Watt радиостанции са повредени при приземяването.

В  крайна  сметка  свързочниците  правят  невъзможното  и  с  една  80Watt

радиостанция успяват в крайна сметка към 10.00 ч. да установят радиоконтакт с

генерал-лейтенант Щудент. 

Същевременно,  боят  на  острова  продължава  с  още  по-голяма

интензивност.  Оберлейтенант  Требес  получава  заповед  да  събере  щурмова

група от собствената си рота и един взвод от 3./ ВДЩурмП, за да атакува към

11.00 ч. хълм 107. Атаката е неуспешна – противникът има сериозно числено

превъзходство и много стабилна отбранителна позиция. Требес се оттегля към

позицията  на  3./ВДЩурмП  западно  от  летището.  Генерал-майор  Мейндл

възлага командването на I./ВДЩурмП на полковия лекар – д-р капитан Нюман
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– тежкото състояние на майор Кох не му позволява да ръководи батальона си.

Д-р капитан Нюман организира нова бойна група от около 100 бойци, които

представляват боеспособния личен състав на 3.&4./ВДЩурмП, усилени с един

взвод  от  13./ВДЩурмП  и  една  105мм  минохвъргачка  от  IV./ВДЩурмП.

Минохвъргачният разчет, обаче, има трудната задача да премине на източния

бряг  на  р.  Тавронитис,  където  има  удобна  позиция  за  огън  срещу  хълма.

Артилеристите  се  справят  с  тази  задача,  пренасяйки  105кг  минохвъргачка  в

адска жега и под обстрела на противника.

II./ВДЩурмП  под  командването  на  майор  Щенцлер  се  спуска  с

парашути около 8.00 ч. в десантната зона на IV./ВДЩурмП. Майор Щенцлер

организира  енергично  хората  си  въпреки  вражеския  огън.  После  се  явява  в

лазарета  за рапорт пред генерал-майор Мейндл.  Мейндл заповядва на майор

Щенцлер и на капитан Герике да организират овладяването на хълм 107. Майор

Щенцлер трябва да  атакува от юг и от  запад със  своите  5.&7./ВДЩурмП, а

капитан Герике – от север с бойна група от своя батальон. След превземането

на  хълма  капитан  Герике  има  втора  задача  –  да  прочисти  района  по  двете

страни на главния крайбрежен път и да изтласка Съюзниците отвъд източния

край на летището. Атаката започва в 15.00 ч. с поддръжката на всички налични

тежки оръжия на IV./ВДЩурмП. Бойците на капитан Герике са притиснати в

подножието на хълма, но 7./ВДЩурмП успява с методичен натиск да достигне

върха.  Командирът  на  ротата  оберлейтенант  Барметлер  полага  нечовешки

усилия  да  води  ротата  си,  защото  е  получил  тежка  контузия  на  гърба  при

приземяването с парашута, но все пак успява да изпълни бойната си задача. На

върха командирът на новозеландския XXII./5.ПБр полковник Андрю все още e

уверен,  че  може  да  удържи  позициите  си.19 Мъжете  от  батальона  споделят

същата увереност. Те подобно на други елитни бойци са свикнали да се справят

с проблемите, разчитайки единствено на себе си. Това е въпрос на чест за тях.

Така в 14.45 ч. полковник Андрю изпраща радиосъобщение до  XXIII./5.ПБр:
19 Той е носител на кръста „Виктория” и лично е формирал 22-ри батальон. Провалът не е опция
за Андрю. (Christensen, B. 1st Fallschirmjager Division in World War II. Schiefer Military History.
Atglen. 2007. 149).
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„Няма да искаме от вас контраатака, освен ако положението не стане много

серизно. Засега всичко е под контрол и рапортите от другите подразделения

са задоволителни.”20 Бойната ситуация, обаче, методично излиза от контрола на

поковник Андрю, защото 5.&7./ВДЩурмП неудържимо напредват към върха от

две страни. В 17.00 ч. полковник Андрю прави отчаян опит да промени хода на

боя – организира контраатака с двата си тежки танка „Матилда”, поддържани от

един взвод пехота. Контраатаката, обаче, е лошо организирана. Десантчиците

изваждат  от  строя  танковете  с  помощта  на  единственото  си  37мм

противотанково оръдие и отбиват удара. Андрю вече е изгубил радиовръзка с

три от ротите си. Същевременно Луфтваффе вече оказва енергична поддръжка

на своите и нанася сериозно удари срещу хълма с пикиращи бомбардировачи.

Андрю  е  принуден  да  преодолее  гордостта  си  и  да  поиска  помощ  от

XXIII./5.ПБр. Прекият му командир, обаче, бригаден-генерал Харгест отказва с

нереалистичния  мотив,  че  е  още  рано  за  включване  на  резерва.  Бригаден-

генерал Харгест има грешна преценка за ситуацията, защото подобно на всички

останали  бригадни  командири  на  Съюзниците  командва  от  пост,  който  е

отдалечен на 10км от боя. Германските командири ръководят от предния край и

това им позволява да поддържат максимално бойно напрежение на своите части

и най-важното – да задържат инициативата, въпреки неколкократното числено

превъзходство на противника. Генерал-майор Фрайберг също води сражението

за Крит от щаба си, което през цялото време му пречи да е наясно с реалните

оперативни  нужди.  Без  подкрепления  полковник  Андрю  е  принуден  да  се

изтегли от хълма около полунощ. 

Бойна група „Център” под командването на полковник Хайдрих трябва

да атакува секторите на Суда и Кания. Полковник Хайдрих е човекът, който

непосредствено изготвя и прилага тренировъчните програми на десантчиците.

Той е  носи огромона  заслуга  за  изключителната  натренираност  на  немските

парашутсити,  но  сега  трябва  да  прояви  отличините  си  качества  на  полеви

20 http://www.nzetc.org/tm/scholarly/tei.Wh2-23ba   - c5.html  .
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камнадир.21 Сектора  на  залива Суда е  възложен на 3.ВДП, 1.&2./ВДЩурмП,

7.ВДИнжБн и 3./ВДКчнБн. Това са две трети от група „Център”. Тук трябва да

се приземи на планери командирът на дивизията – генерал-лейтенант Зюссман

със задачата  да  установи  преден  команден  щаб  на  цялата  операция.  Планът

предвижда щурмови групи на планери да елиминират зенитната артилерия на

противника, а след това да се спуснат с парашути основните сили. Авангардът

на  атаката  са  двете  роти  от  щурмовия  полк.  1./ВДЩурмП  има  задачата  да

елиминира ПВО батарея с 4 тежки 95мм зенитни оръдия южно от Кания, докато

2./ВДЩурмП има задачата да елиминира зенитните оръдия, разположени на п-в

Акротири –  северно от  Суда.  След тях  ще  десантира  с  парашути  3.ВДП на

височините южно от Кания по протежение на пътя Аликану-Кания. I./3.ВДП

ще се спусне южно от Агия, II./3.ВДП ще се спусне на височините западно от

Агия,  а  III./3.ВДП  ще  се  спусне  южно  от  гр.  Галатас.  3./7.ВДКчнБн  ще  се

спусне северно от шосето за Аликану, където ще подсигури десантна зона за

сапьорния батальон. Сапьорите след това имат задачата да превземат моста и

електростанцията на гр. Агия, за да прикрият накрая южния фланг на 3.ВДП.

Така през първия ден полковник Хайдрих трябва да има на разположение 2 460

парашутисти с ядро 3.ВДП.22 Щабът на генерал-майор Фрайберг е дислоциран в

гр. Суда, но той делегира отговорността за сектора на генерал-майор Уестън.

Последният има на разположение 17 000 бойци от разнородни подразделения.
21 „По  отношение  на  изискванията,  които  предявяваше  към  хората  си  Хайдрих  беш
безмилостен. В тренировките не толерираше никаква слабост и не позволваше никаква мисъл за
комфорт. Офицери и бойци ръмжаха и често псуваха цветисто. Често им крещеше, когато очите
му съзираха отпуснатост и неефективност и никога не се изморявае да обяснява, че 75% от
успеха в боя се постига на маневри.  Но той нямаше нищо общо с надзирател на роби или
студен, безчувствен военен педант. Ти изпитваше лична отдаденост към своите хора до степен,
която е много рядка за толкова страши командир. Под неговата груба, безмилостна външност,
той имаше топло сърце за своите хора и техните семейства и той не пестеше усилия да прави
каквото може за техния материален комфорт и духовно спокойствие. Той наистина беше баща
за своите хора и последните го обичаха и уважаваха както синовете обичат и уважават техния
баща.” (Bomler, R. Monte Cassino, A German View. Casell. England. 1964. p. 244)
22 3.ВДП е  формиран  при  голямото разширение през  лятото  на  1940г.  от  стария  II./1.ВДП.
Повечето от офицерите и унтер-офицерите на стария II./1.ВДП са служили като парашутисти в
продължение  на  5  години и  имат  боен  опит  от  Холандия и  Полша.  Командирът  на  стария
II./1.ВДП Фриц  Прагер  се  предава  пред  рака  на  03.12.1940г.  и  е  погребан  с  пълни военни
почести в Бауцен.  (Christensen, B. 1st Fallschirmjager Division in World War II.Schiefer Military
History. Atglen. 2007. 153).
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Гр.  Суда е  защитаван  от  австралийски  и  британски  части,  а  гр.  Кания  –  от

новозеландската 4.ПБр.

1./ ВДЩурмП под командването на оберлейтенант Генц започва атаката

не по най-добрия начин. Планерите са освободени от тегличите твърде високо и

два от тях се разбиват поради стръмния ъгъл на спускане. Други два са свалени

от зенитния  огън.  Останалите,  обаче,  се  приземяват  в  целта  и  десантчиците

стремително  атакуват  ПВО  батареята.  След  ожесточен  бой  батареята  е

овладяна.  Цената,  обаче,  е  висока  още  от  първите  минути  на  десанта,  на

оберлейтенант  Генц  му  остават  само  34  боеспособни  мъже.  Британците

организират контраатака  при поддръжката  на  един лек танк.  Същевременно,

оберлейтенант  Генц  е  получил  радиосъобщение  от  FJR3  да  не  очаква

поддръжка  и  да  се  опита  да  си  пробие  път  към  основните  сили  на  полка.

Оберлейтенант Генц успешно се изтегля от позицията, но при с. Периволия е

обкръжен. Заема кръгова отбрана в очакване на нощта и надеждата да пробие

под прикритието на тъмнината.

2./ВДЩурмП  атакува  п-в  Акротири  един  час  по-късно.  Петнадестте

планери със 150 десантчици на борда са пресрещнати от яростен зенитен огън и

са  разпръснати.  Така  парашутистите  не  успяват  да  се  организират  в  единно

формирование  на  земята  и  са  принудени  да  водят  бой  на  малки  изолирани

групи  срещу  силно  превъзхождащ  ги  противник  без  шанс  да  изпълнят

първоначалните си бойни задачи.

III./3.ВДП, усилен с 4./7.ВДЗнБн, се командва от майор  „Крал Лудвиг”

Хейлман – изключителен офицер, амбициозен и храбър, обожаван от хората си

– той ще се превърне в един от най-легендарните командири на германските

въздушно-десантни войски.23 Философията на Хейлман е ясна и целенасочена:

23 Командирът на  I./3.ВДП, капитан Фридрих фон дер Хайдте, казва за Хейлман: „Той беше
много  добър  унтер-офицер;  но  дори  като  офицер  той  си  оставаше  унтер-офицер.  Той
притежаваше тази опасна форма на полу-образованост, която води хората към бързи решения,
без да изследват фундаментите на положението. Той не беше мислител и носеше натурално и
силно  недоверие  към  всеки,  който  имаше  интелектуални  интереси.  Но  той  беше  отличен
войник, ценен високо от висешстоящите и обичан от огромния брой свои хора, а преди всичко
той  притежаваше  забележителното  качество  да   еспособен  да  изпълнява  заповеди  –  дори
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Esse quam videri (Да бъдеш е по-добре, отколкото да изглеждаш, че си!).  С

тази целенасоченост води и хората си. Ето защо, по правило му възлагат най-

трудните  бойни  задачи. Майор  Хейлман  повежда  към  Крит  около  600

десантчици  на  47  самолета.  Зенитният  огън  е  все  така  прекалено  силен.

Самолетите  разкъсват  строя  и  спускат  парашутистите  разпръснати  на  доста

голяма площ. Така на земята в първите минути на боя около майор Хейлман е

само 9./3.ВДП и командирът първо се опитва да събере останалите роти и да

организира батальона в единно формирование. Всичко това се случва на около

800м от затвора на гр. Кания. Майор Хейлман успява да се закрепи с около 100

бойци  на  позиция  при  с.  Галатас,  но  няма  връзка  с  останалите  роти.

Същевременно полковник Хайдрих е установил командния си пост в затвора на

гр. Кания. Той не е в състояние да помогне на майор Хейлман поради липса на

резерви.  Въпреки  трудното  си  положение  майор  Хейлман  се  стреми  към

единствения  правилен  ход  в  дадената  бойна  ситуация  –  да  задържи

инициативата. Въпреки че разполага с малко хора, той организира към 14.00 ч.

атака  срещу  ключова  височина  край  с.  Галатас.  Хълмът  е  превзет  след

ожесточен  бой  малко  след  настъпването  на  нощта.  Така  майор  Хейлман

стабилизира позицията си и печели известно време, за да могат бойците му да

отдъхнат през нощта.

II./3.ВДП под  командването  на  майор  Дерпа има  ролята  на  резерв,

защото е най-слаб от трите  батальона на полка.  Батальонът е транспортиран

към Крит без една рота – 8./3.ВДП – защото за нея, както и за нейните тежки

картечници и минохвъргачки,  няма достатъчно транспортни самолети.  Освен

това  командирът  –  майор  Дерпа  –  има  най-малко  боен  опит  в  сравнение  с

другите  батальонни  командири  в  полка.  Батальонът  десантира  западно  от

затвора,  близо до височините на  Агия.  Посрещнати са  от безмилостен  огън.

Загубите са сериозни.  Унтер-офицер Нюхоф, който служи в 6./3.ВДП описва

десанта  така:  „В  момента,  в  който  напуснахме  самолетите,  бяхме

безумни заповеди – прецизно и без въпроси. Тези качества и неговата необикновена амбиция му
дадоха възможност за много кратко време да се издигне от ранга на унтер-офицер до генерал”
(Haydte, F. Daedalus Returned. Aberdeen Bookstore. Aberdeen. 2001. 24-25).
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посрещнати от изключително  тежък  огън  от стрелково  оръжие.  От моя

самолет  претърпяхме  изключително  тежки  жертви  и  само  трима  мъже

достигнаха  земята  без  рани.  Тези,  които  скочиха  първи  близо  до  Галатас

практически  бяха  всички  избити  или  във  въздуха  или  скоро  след

приземяването”.24 Генерал-лейтенант  Зюссман трябва също да  се  приземи в

района, за да установи предния щаб на дивизията и да поеме непосредственото

командване на бойните действия на острова. До Крит трябва да бъде пренесен

на планер заедно с четирима офицери от своя щаб. По пътя за острова един

бомбардировач Хе-111 прелита твърде близо до планера.  Прекалено силната

въздушна струя откъсва теглещето въже на планера от буксиращия самолет.

Пилотът на планера с отчаяни действия се опитва да спаси положението,  но

планерът се разбива в един хълм на о-в Егина. Всички на борда загиват. В това

време полковник Хайдрих скача с парашут на о-в Крит заедно с десантчиците

на II./3.ВДП. Полковник Хайдрих достига  затвора към 8.15 ч.  и първите му

заповеди  са  да  се  освободи  място  за  пленници,  а  затворниците  да  бъдат

впрегнати  в  работа  по  съоражаване  на  отбранителни  позиции.  В  8.30  ч.

рапортуват командирите  на  I.&II./3.ВДП. Към 9.00 ч. пристига  и майор фон

Юкскул – началник щаб на дивизията. Той уведомява полковник Хайдрих за

смъртта на генерал-лейтенант Зюссман. Така полковник Хайдрих автоматично

става  най-старши  офицер  в  района  Суда-Кания.  15мин. по-късно  пристига

куриер на  майор  Хейлман, който докладва  за тежката ситуация на III./3.ВДП.

Полковник Хайдрих изпраща 5./3.ВДП да подсили майор Хейлман. Малко след

това оберлейтенант Генц докладва, че е овладял ПВО позицията на противника.

Хайдрих не може да поддържа и I./3.ВДП и му заповядва да си пробие път към

затвора. В дадената тежка бойна ситуация правилният ход е съсредоточаване на

силите.  Ето  защо  полковник  Хайдрих  и  майор  фон  Юкскул  докладват  на

генерл-лейтенант  Щудент по радиото с конкретно предложение  – да  измени

целта  на  2.ВДП от  втората  вълна  и  да  го  изпрати  в  района  на  Суда-Кания,

24 http://www.nzetc.org/tm/scholarly/tci-WH2Cret-c3-3.html.
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където  има  подсигурен  десантен  район,  а  не  в  несигурния  сектор  на  гр.

Ретимон. Генерал-лейтенант Щудент преценява коректно, че тази рязка смяна

на целите не е обезпечена с достатъчно време за инструктаж на командирите на

2.ВДП, при което рискът е по-голям и гр. Ретимон си остава първоначална цел

на десанта.

Затворът е превърнат в полеви щаб на дивизията и необходимостта от

подсигуряване на района е от първостепенно значение. В този момент Хайдрих

има на разположение само 6./3.ВДП от резервния батальон на майор Дерпа.

5./3.ВДП е изпратена на помощ на майор Хейлман. 7./3.ВДП е притисната още

при приземяването си в  една добре отбранявана маслинова гора,  а  8./3.ВДП

следва да пристигне на острова по море. Така 6./3.ВДП получава заповед да

завземе със собствените си сили ключовия хълм Кастели. Завземанаето на този

хълм  с  развалините  на  стар  замък  на  върха  му  ще  попречи  сериозно  на

Съюзниците да организират контраатака на долината, където се намира затвора.

В 19.00 ч. след тежък бой 6./3.ВДП превзема хълма. Един час по-късно майор

Дерпа  нарежда  на  командира  на  ротата  –  оберлейтенант  Стагенберг  -  да  се

оттегли от  хълма,  без  да е  съгласувал по никакъв начин това си действие с

полковник Хайдрих. И до ден днешен не са изяснени напълно причините за

този  необмислен  ход  на  Дерпа,  но  най-вероятно  става  въпрос  за  сериозна

грешка в преценката на ситуацията. В този момент полковник Хайдрих планира

последваща атака за разширяване на периметъра на отбраната,  като използва

хълма  за  предмостие.  Планът  се  проваля.  Това  спомага  за  влошаването  на

положението  и  на  маор  Хейлман.  Така  полковник  Хайдрих  решава  да

съсредоточи  всичките  си  сили  около  затвора,  където  да  формира  стабилна

кръгова отбрана. Майор Хейлман получава заповедта и я препраща до всички

свои  взводни  командири.  Тя,  обаче,  не  достига  до  командира  на  взвод  от

11./3.ВДП – оберфелдфебел Велскоп. Той просто остава на хълма. Така взводът

му не само успешно прикрива тила на Хейлман, но и остава на хълма за 2 пълни

дни, действайки като преден пост на полка, което значително улеснява неговите

действия. По-късно оберфелдфебел Велскоп ще получи Рицарски кръст за този
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подвиг. Майор Хейлман достига затвора с останалите си хора, а Хайдрих поема

общото командване на дивизията, след като се оказва, че по-старшият генерал-

майор  Мейндл  е  извън  строя.  II.&III./3.ВДП  формират  бойна  група  под

командването  на  майор  Дерпа,  а  командването  на  полка  се  поема  от  майор

Хейлман.

I./3.ВДП е командван от поредния изключителен офицер от въздушно-

десантните  войски,  който  също  като  майор  Хейлман  ще  се  превърне  още

приживе в легенда – капитан Фридрих фон дер Хайдте.25 Мисията на Хайдте е

да  десантира  в  зона  южно  от  гр.  Агия,  след  това  да  превземе  височините,

разположени югоизточно от десантната зона и главния път от Кания, водещ към

южната  част  на  острова.  По-надолу  по  този  път  трябва  да  се  приземят

сапьорният батальон и картечната рота. Батальонът на капитан фон дер Хайдте

десантира успешно към 7.45 ч. В 8.30 ч. вече е в затвора и получава нареждания

от  полковник  Хайдрих  да  поведе  хората  си  в  източна  посока  –  към  с.

Периволия. Целта е да бъде заловен гръцкия крал, който се укрива в една вила в

селото.  Кралят,  обаче,  успява  да  се  измъкне  навреме  и  3  дни  по-късно  да

напусне острова на борда на британски боен кораб. Същевременно хората на

капитан фон дер Хайдте са принудени да водят тежки боеве, за да консолидират

своите позиции. Най-тежките са изпитанията за 2./3.ВДП, която е притисната в

овраг на ръба на една маслинова гора. Ротният командир е убит. Хайдте успява

да  облекчи  положението  на  ротата  с  помощта  на  минохвъргачния  взвод  на

25 Командирът на I./3.ВДП 33-годишният капитан Фридрих фон дер Хайдте е интелектуалец и
скептичен  наблюдател  на  Хитлеровия  възход  към  властта.  Като  младеж  Хайдте  служи  в
пехотата  и  кавалерията,  преди  да  започне  да  учи  право  в  Австрия.  През  1934  се  връща
доброволно в армията, след като вече е доктор по право и доктор по политическа икономия. В
армията води отегчителна служба в противотанкова част. Тогава един ден среща братовчед на
Гьоринг и той го убеждава да говори с Гьоринг от негово име. Няколко дни по-късно Хайдте
получава заповед за трансфер при парашутистите. С противотанковия му опит първоначално е
зачислен  в  14./3.ВДП.  Впоследствие  е  изпратен  в  школа  за  батальонни  командири,  където
получава тактическа подготовка от някои от най-добрите офицери на Френската кампания, а
при  завръщането  си  получава  командването  на  I./3.ВДП.  Хайдте  ще  стане  един  от  най-
известните  парашутисти  в  английско говорящия свят,  защото по-късно ще води парашутни
подразделения в боевете за Карантен и Ардените. (Christensen, B. 1st Fallschirmjager Division in
World War II. Schiefer Military History. Atglen. 2007. 166).
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4./3.ВДП и в  крайна сметка  да  осигури възможност  за  измъкване.  В ранния

следобед 1./3.ВДП вече е достигнала покрайнините на Периволия, а останалите

роти са заели удобни позиции. Съюзниците организират силна контраатака и

успяват  да  изтласкат  батальона.  Хайдте  се  изтегля  на  по-стабилна  позиция.

Така критичният период от първата половина на деня преминава и I./3.ВДП и

III./3.ВДП консолидират  успешно  позициите  си.  Късния  следобед  и  вечерта

боят затихва,  като се изключат някои изолирани контраатаки на противника,

които са отбити от немците без затруднения.

3./7.ВДКчнБн  под  командването  на  капитан  Шмид  има  за  задача  да

подсигури  десантната  зона  на  сапьорите.26 Капитан  Шмид  трябва  първо  да

осигури десантната зона южно от гр. Кания, а след това във взаимодействие с

2./7.ВДИнжБн  да  напредне  и  овладее  моста  Аликану.  Този  мост  е  на

единствения  път,  свързващ  залива  Суда  и  южната  част  на  острова.  Ротата

осъществява  успешно  приземяване  и  с  решителни  действия  отбива  всички

контраатаки  на  отбраняващия  се  в  района  гръцки  7.ПП.  Привечер  ротата

получава  заповедта  на  Хайдрих  да  си  пробие  път  към  затвора.

1.&2.&4./7.ВДинжБн,  под  командването  на  капитан  Лайбах,  трябва  да

десантират по-надолу  по  пътя  Кания-Аликану.27 Десантът  е  сравнително

26 Тридесет и четири годишният Шмид, известен още като „Картечният Шмид” е един от най-
дълго  служилите  офицери  сред  парашутистите.  Когато  парашутистите  са  разширени  през
1940г., „Картечният Шмид” е назначен да води 3-та рота на новия мощен картечен батальон.
Ротата има малък щаб и три взвода.  Първите два взвода имат по 4 отделения всяко с една
тринога тежка картечница MG-34, докато третият взвод има 4 отделения всяко въоръжено с
една  80мм  минохвъргачка.  Освен  това  ротата  има  и  противотанково  отделение  с  едно
противотанково оръдие. (Christensen, B.  1st Fallschirmjager Division in World War II.  Schiefer
Military History. Atglen. 2007. 170).
27 От основаването на парашутистите винаги е имало сапьорно подразделение. В началото има
само  единствен  сапьорен  взвод,  но  след  успешното нападение  на  Ебен-Емаел  сапьорите  са
разширени в батальон с 4 роти. Сапьорите са на гарнизон в Десау,  където тренират своите
специални умения. В началото е много трудно, защото юношите-рекрути считат за много по-
привлекателно да станат парашутисти-стрелци. Също така е трудно да се рекрутират добри
офицери. Някои са привлечени в батальона, само за да разберат, че не могат да се оправят със
суровите  парашутисти.  Батальонните  командири  идват  и  си  отиват  бързо.  Други  директно
отхвърлят работата. Чак есента на 1940г. командването е поето от капитан Егон Лайбах и редът
в батальона е възстановен. Лайбах е твърд офицер от сухопътната армия, който има години
опит като сапьор зад себе си и който е обучавал други офицери във Военната академия. Лайбах
не толерира никакви пропуски или липса на дисциплина и изисква максималното от своите
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успешен.  Гръцкият  8.ПП  се  опитва  с  множество  контраатаки  да  разстрои

германците, но всички са отбити уверено. 2./7.ВДИнжБн, обаче, не успява да

превземе моста Аликану.  Гърците,  подпомогнати от многобройно въоръжено

местно  население  отбраняват  ожесточено  моста  през  целия  следобед.

Впоследствие, сапьорите  получават  заповедта  на  полковник  Хайдрих  да  си

пробият път към затвора и изоставят атаките.

Към края на деня при Малеме генерал-майор Мейндл е напълно наясно с

тежката  картина  от  първия  ден  на  операцията.  3.&4./ВДЩурмП  са  силно

обезкървени, но те все пак са успели да достигнат хълм 107 и да разположат на

удобна позиция тежката минохвъргачка. II./ВДЩурмП е понесъл малко жертви

и  е  овладял  успешно  хълм  107.  III./ВДЩурмП  е  практически  унищожен  –

оцелели  са  само  около 100 бойци,  предимно от  състава  на  9./ВДЩурмП на

капитан Витциг. IV./ВДЩурмП също е понесъл много жертви, а голяма част от

тежкото  му  въоръжение  е  извадено  от  строя,  но  батальонът  все  още  има

достатъчно боеспособни мъже, за да действа като самостоятелна бойна част.

Жертвите са шокиращо високи. Самият генерал-майор Мейндл е тежко ранен

на моста  на  р.  Тавронитис  и  трябва спешно да бъде евакуиран,  за  да  спаси

живота си. Майор Браун е убит на същия мост, където е ранен и адютантът на

генерал-майор Мейндл – оберлейтенант фон Зеелен. Майор Кох, командирът на

I./ВДЩурмП, е тежко ранен и е извън строя. Убити са 6 ротни командири –

капитаните Плесен, Сарацин, Шулте-Шасе, Юнг, Кизел и Добке – половината в

сектора на Малеме. Освен това ротните командири капитан Витциг и кпитан

Зауер са ранени.  През  първия ден от  операция  ”Меркурий”  ВДЩурмП губи

убити в бой още 10 младши офицери и 26 унтер-офицери. Две трети от тези

загуби са за сметка на III./ВДЩурмП. Районът около гр. Малеме е запълнен и

хора, които са прекарани през една невероятно трудна физическа тренировъчна програма, която
продължава точно 10 седмици, считано от минутата, когато поема командването. Всичко, което
сапьорите са научили дотогава е зачеркнато и дори опитните сапьори трябва да започнат от
нулата. През ноември 1940 мъжете най-накрая получават 3 дни почивка. Към този момент те
вече  са  плътно  сплотено  подразделение,  дисциплинирано  и  изключително  натренирано.
(Christensen, B.  1st Fallschirmjager  Division in World War  II.  Schiefer  Military History.  Atglen.
2007. 171).
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от труповете на около 500 редници и ефрейтори. Въпреки това щурмовият полк

почти е превзел целта си през първия ден. Генерал-майор Мейндл може накрая

да си отдъхне след дългия ден на фронтовата линия.28 

Въпреки  че  операция  „Меркурий”  започва  по  план,  още  от  първите

минути  битката  добива  зловещ  облик  за  най-елитните  бойци  на  Германия.

Грубите пропуски в разузнаването вземат бързо своето. Парашутистите понасят

сериозни жертви през първия ден на десанта. Началото е кърваво и тежко, но

все  пак  е  решена  най-важната  бойна  задача  за  първия  ден.  Броят  на

боеспособните десантчици е силно намален, но за сметка на нарастването на

бойния дух. На другия ден боят ще продължи с пълна сила. В сектора на Суда и

Кания  ситуацията  е  сложна.  Десантчиците,  въпреки  жертвите  и  яростната

съпротива  на  Съюзниците,  консолидират  позициите  си  и  съсредоточават

енергия за продължаване на боя през следващия ден. Целостта на оперативния

план е силно нарушена, но германците не губят присъствие на духа. Гъвкавото

командване и тактическото умение помагат много в тези критични минути. 

Втората вълна на десанта, о-в Крит 20.05.1941 г.

Идва времето за  втората  вълна на  десанта.  Група „Център”  с  ядро от

2.ВДП е поверена на полковник Щурм.29 Мисията  на  полковник Щурм е да

превземе гр. Ретимон, както и летището на Ретимон. За изпълнението на тази

задача Щурм разполага с 1 380 бойци, разделени на две бойни групи. Първата

бойна група има  задачата  да  превземе  града,  Тя  е  в  състав  III./2.ВДП,

1./7.ВДКчнБн,  2./7.ВДАртДн.  Втората  бойна  група  има  задачата  да  овладее

летището на гр. Ретимон. Тя е в състав I./1.ВДП, 13.&14./1.ВДП, 2./7.ВДКчнБн,

както и един взвод от 7.ВДЗнБн.  Ретимон и разположеното на 10км от него

летище се отбраняват от около 6 000 австралийски бойци под командването на

28 Christensen, B. 1st Fallschirmjager Division in World War II. Schiefer Military History. Atglen.
2007. 172.
29 Щурм се бие като пилот през Първата Световна Война, както и Щудент и Гьоринг. След това
служи в пехотата преди да вземе участие в реконструкцията на Луфтваффе.  Петдесет и две
годишният Щурм е изключтелно добре квалифициран за парашутистите.  (Christensen, B. 1st

Fallschirmjager Division in World War II. Schiefer Military History. Atglen. 2007. 172).
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полковник-лейтенант Кемпбъл. В самия град с около 10 000 души население

има  и  повече  от  500  въоръжени  гръцки  полицаи.  Над  източния  край  на

летището е надвиснал хълм, на който са засадени живописни лозя. Този хълм,

наречен от Съюзниците „хълм А” е оборудван с добре маскирани отбранителни

позиции.  Предните  склонове на  хълма се отбраняват  от около 600 бойци от

австралийския II./1.ПП, които са въоръжени с мощна артилерия. На северните

склонове  на  хълма  са  разположени  и  2  гръцки  полка,  които  макар  и

лековъоръжени разполагат с 2 300 войници и офицери. В гр. Ретимон има и два

тежки танка „Матилда”. На 3км западно от хълм А се намира хълм В, който

господства над крайбрежния път Ретимон-Хераклион. Хълм В се защитава от

645  бойци  на  австралийския  II./11.ПП,  които  също  са  осигурени  с  мощна

артилерия. Австралийците имат още два пехотни батальона на 15км западно от

гр. Ретимон. Единствената слабост на позициите на Съюзниците е, че те не са

обезпечени  с  достатъчно  зенитна  артилерия.  Въпреки  това,  дори  без  да  се

смятат хилядите разярени цивилни жители на острова и 3 100 гръцки войници и

полицаи,  Съюзниците  разполагат  със  сериозно  предимство  –  3  630  окопани

пехотинци срещу 1 380 парашутисти,  16 срещу 4 артилерийски единици и 2

тежки танка срещу нито една немска бойна машина.

Първата  бойна  група  трябва  да  десантира  с  парашути  в  следния  ред:

III./2.ВДП,  1./7.ВДКчнБн  и  2./7.ВДАртДн.  Грешки  в  организацията  на

транспортните самолети на изходните позиции в Гърция води до объркване на

този ред и първи скачат 1./7.ВдКчнБн, после артилеристите и накрая основните

сили  на  III./2.ВДП.  Накрая  грубите  грешки  в  оперативното  разузнаване  са

създали  погрешната  представа  у  десантчиците,  че  те  се  хвърлят  срещу

сравнително  слаб  противник.  1./7.ВДКчнБн  десантира  право  срещу

замаскираните  позиции  на  противника  пред  хълм  А  около  15.30  ч.

Австралийците буквално разстрелват от упор десантчиците, които нямат шанса

да се доберат до оръжието в  контейнерите.  За кратко време 90% от личния

състав на ротата, включително всички офицери и унтер-офицери са избити. Към
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края на деня са останали 12 боеспособни мъже, командвани от ефрейтор Гарте,

които държат кръгова отбрана източно от с. Периволия.

В 14.00 ч. 2./7.ВДАртДн под командването на оберлейтенант Торбеке е

подготвила за десант четири 105мм оръдия, които са в състояние да стрелят по

7  пъти  в  минута  на  дистанция  от  8 000м.30 В  16.00  ч.  след  картечарите  12

самолета  спускат  батареята.  Артилеристите  се  приземяват  на  каменисти

склонове, засадени с лозя. Този труден терен става причина за загубата на един

мотоциклет, а 7 десантчици са контузени при приземяването. Има и сериозни

проблеми със събирането на контейнерите, разпръснати сред лозята, опасани с

бодлива тел. Освен това австрaлийците ги обстрелват от близката хижа. При

тези условия десантчиците все пак успяват да сглобят три оръдия, макар и с

муниции само  за  160  изстрела  и  след  това  се  заемат  с  първата  задача  –  да

очистят хълм В от австралийския II./11.ПП.

III./2.ВДП, под командването на капитан Вайземан,  влиза в първия си

бой като самостоятелно подразделение на о-в Крит.31 Проблемите за батальона

започват още на изходните позиции. Излитането закъснява поради проблем с

презареждането на самолетите. Над острова пилотите имат сериозно трудности

с  локализирането  на  десантните  зони.  Така  батальонът  десантира  със

закъснение около 16.15 ч. източно от с. Периволия, но без 10.&12./2.ВДП, които

са спуснати в зоната на другата бойна група. Така майор Вайземан е лишен от

30 388 килограмовите оръдия се разглобяват на части и се поставят в контейнерите, които са
закачени на бомбената рампа под фюзелажа.  Това означава,  че оръдията не могат да бъдат
вкарани в действие веднага след приземяването. Всички съвпадащи контейнери следва да бъдат
намерени,  а  оръдията  сглобени  под  вражеския  огън.  В  Холандия  артилеристите  използват
понита,  за да дърпат оръдията,  но на Крит се  използват мотоциклети.  Понеже 2-ра батарея
пренася  4  оръдия,  тя  също  така  пренася  и  4  мотоциклета  с  кошове.  Тези  749куб.м. 2-
цилиндрови мотори имат 22к.с. и максимална скорост 95км/ч. Те са поставени в тръбовидна
конструкция, към която са прикрепени 5 парашута. (Christensen, B. 1st Fallschirmjager Division
in World War II. Schiefer Military History. Atglen. 2007. 174).
31 III./2.ВДП е формиран от нулата, без да се използват други прашутни подразделения за кадър.
Един дългогодишен офицер от полка „Генерал Гьоринг”, капитан Вайземан е прехвърлен при
парашутистите след Холандия, за да командва и III./2.ВДП. Никой от офицерите в батальона не
е служил при парашутистите преди лятото на 1940г., а батальонът не участва в Коринтската
операция. (Christensen, B. 1st Fallschirmjager Division in World War II. Schiefer Military History.
Atglen. 2007. 175).
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повече от 1/3 от силите си. Въпреки това той си пробива път към покрайнините

на  с.  Пeриволия  с  9.&11./2.ВДП,  картечарите  и  едно  105мм  оръдие.

Парашутистите атакуват, превземат селото и напредват към гр. Ретимон, но са

спрени пред града от силен артилерийски огън и ожесточената съпротива на

около  800  гръцки  жандармеристи.  В  18.00 ч. Съюзниците  контраатакуват  и

изтласкват майор Вайземан в с. Периволия. Там той устройва кръгова отбрана и

удържа атаките на противника до спускането на нощта.

2./2.ВДП, усилена с 3 взвода от 3 различни роти и под командването на

оберлейтенант Янке изпълнява функцията на общ резерв. Полковник Щурм и

неговият щаб летят с тази група. Десантът е много тежък. Самолетите попадат

на концентриран зенитен  огън и  7 машини са унищожени още във въздуха.

Оцелелите парашутисти все пак се закрепват на земята.

I./2.ВДП е командван от майор Ханс Крох – поредният изключителен

офицер,  който вече  има Рицарски  кръст и раняване в  Холандия -  в  16.15 ч.

I/2.ВДП  долита  над  гр.  Ретимон.  Съгласно  плана  4./2.ВДП  десантира  на

летището, a 1./2.ВДП десантира малко след това, за да я поддържа. Двете роти,

обаче, са притиснати на изходните си позиции на около 600м. пред летището.

Убити са всички офицери.32 3./2.ВДП десантира прекалено далеч – на 7км. от

планираната  десантна зона.  С марш на скок ротата достига  една фабрика за

зехтин  в  с.  Ставроменос,  на  1км.  източно  от  хълм  А.  Към  17.15  ч.  ротата

достига до майор Крох, който е десантирал успешно с щаба и вече е съоръжил

команден пост във фабриката.  За да овладее летището на гр. Ретимон майор

Крох трябва да превземе доминиращата го височина – същият проблем, с който

се  сблъскват  десантчиците  при  Малеме.  Към  момента  батальонът  на  майор

Крох е понесъл значителни загуби, но поради грешки в откриването на точните

десантни зони в сектора са спуснати 10.&12./2.ВДП, които минават под негово

32 По време на атаката оберредник Ерик Лепковски е ранен с изстрел в прасеца.  Пленеk от
австралийците  при  тяхната  контраатака,  той  е  пренесен  в  лазарета.  Там  е  обслужен  от
австралийски  лекар,  който  е  учил  2  години  медицина  в  Герамния.  Двамата  мъже  говорят
приятелски, докато битката вилнее около тях. Докторът се погрижва любезно за Лепковски и
след това казва с усмивка: „Вие проклети кучи синове се справяте добре. Но няма да успеет да
ни изхвърлите в морето!” (Kurowski, F. Der Kampf um Kreta. Moevig Verlag. Germany. 1982. 60).
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командване.  Енергично се организира атака  с  начало в 17.30 ч.  1.&4./2.ВДП

заедно  с  2./7.ВДКчнБн  атакуват  през  лозята  по  южния  склон  на  хълм  А,

3./2.ВДП атакува северния склон, който гледа към летището. След ожесточен

бой германците  надделяват,  унищожавайки  и  двата  тежки  танка  „Матилда”.

Към 19.30 ч. десантчиците са овладели хълма. Полковник-лейтенант Кемпбъл,

обаче,  не  се  отказва  и  планира  контраатака  на   сутринта  със  силите  на  2

австралийски и 2 гръцки батальона – около 2 000 бойци.

2./7.ВДКчнБн има задачата да поддържа I./2.ВДП на майор Шулц. Ротата

успява да десантира безопасно към 15.40 ч. Към 17.30 ч. взема участие в атаката

на  хълм  А,  а  привечер  поддържа  силите  на  3./2.ВДП  в  настъплението  към

границите на летището. През нощта боевете затихват временно.33

Втората  вълна  на  десанта  се  сблъсква  със  същите  проблеми,  както  и

първата вълна. Трудностите ще продължат и в сектора на Хераклион. Това са

критични часове звсеки десантчик, но точно в такива моменти командирите и

бойците  демонстрират  изключителното  си  самообладание  и  тактическа

гъвкавост. Въпреки трудностите, те се закрепват и на третия опорен пункт.

Група  „Изток”  има  за  ядро  най-опитният  парашутно-десантен  полк  –

1.ВДП, усилен с II./2.ВДП. I.&III./1.ВДП остават до голяма степен непокътнати

по време на разширяването на въздушно-десантните войски, въпреки че част от

офицерите и унтер-офицерите са прехвърлени за усиление на новосформирани

полкове.  Целият  II./1.ВДП е  взет,  обаче,  за  да  послужи  за  кадрово  ядро  на

формиращия  се  3.ВДП.  Комадир  на  1.ВДП  все  още  е  полковник  Бройер  –

носител  на  Рицарски  кръст  за  Ротердам.  Целта  на  група  „Изток”  е  гр.

Хераклион. Бойните задачи са разпределени по следния начин: I./1.ВДП трябва

да  завземе  радиостанцията  в  гр.  Гурнес  на  8км.  източно  от  Хераклион;

33 Десантчикът  Мартин  Попел  служи  във  2-ра  рота:  „Дори  сега,  когато  носим оръжейните
контейнери,  става  страшно  горещо  –  жегата  е  почти  50  градуса  по  Целзий  и  всички  вече
дишаме тежко. На първо място трябва да се аклиматизираме. Очевидно нашите водачи бяха
наясно с жегата,  но бяхме изпратени на бой с пълна униформа и с парашутни комбенезони
върху нея. Напълно откачено! Едва ли можеше и да сме доволни от нашите порциони от солена
шунка също.” (Poppel, M. Heaven&Hell. The War Diary of a German Paratrooper. Spellmount Ltd.
Germany. 1996. 55).

230



II./1.ВДП трябва да превземе летището;  III./1.ВДП трябва да превземе града,

докато II./2.ВДП го поддържа и подсигурява по левия фланг. Секторът около

Хераклион е отбраняван от около 8 000 съюзнически войници. От тях 3 000 са

леко  въоръжени  гърци,  които  имат  второстепенни  задачи.  Най-важните

пунктове – летището  и  града – се  защитават  от  опитни британски  войници.

Летището освен това е осигурено с 10х40мм зенитни оръдия и 2 тежки танка

„Матилда”. На хълма, господстващ над летището, е заел позиция един батальон

от  най-силния  съюзнически  полк на  острова  –  британският  2.ПП”Черна

стража”. Батальонът има стари традиции и богата на слава история, в редовете

му  се  бият  изключително  добре  подготвени  офицери  и  войници.34 Зад

британците са разположени и 535 бойци от австралийския II./4.ПП. Градът се

отбранява  от  1  батальон  от  друго  елитен  британски  полк  –

2.ПП”Йорк&Ланкастър”.  Командир  на  Съюзниците  в  сектора  е  бригаден-

генерал Чапъл. Чапъл разполага и с 6х4-инчови оръдия, както и с 6 леки танка.

I./1.ВДП е  най-старият и  най-опитният въздушно-десантен  батальон.

Негов командир все още е майор Ерик Валтер. По това време той вече е жива

легенда и герой – популярен из целия свят. Както повечето части, насочени към

Хераклион, I./1.ВДП е  забавен  при  излитането.  Това  означава  не  само

нарушаване на графика на атаката, но и загуба на синхрон между атаките на

пикиращите бомбардировачи и десанта.  Получава се дупка от около 45мин.,

която предоставя безценно време на защитниците на острова да се окопитят и

реорганизират  след  бомбените  удари.  Само 4./1.ВДП е  спусната в точната

десантна  зона;  1.&2./1.ВДП са  спуснати  5км  източно  от  целта.  4./1.ВДП с

нейните  тежки картечници и минохвъргачки  е  оставена за  известно  време в

Гърция поради недостиг на транспортни самолети за втората десантна вълна.

Позитивната  новина е, че радиостанцията в  гр.  Гурнес е превзета без особени

34 „Черна стража” е един от най-старите и известни полкове в света.  Той се сражава още в
Наполеоновите войни, в Англо-Бурската война и в Първата Световна Война. Когато избухва
Втората Световна Война  „Черна стража” служи в Палестина, а след това в Сомалия. Именно
тази полк, изключително горд със своята дълга и богата история, заема позицията, доминираща
над летището на Хераклион. (Christensen, B. 1st Fallschirmjager Division in World War II. Schiefer
Military History. Atglen. 2007. 180).

231



затруднения.  Там  в  18.40 ч. десантира  и  командирът  на  полка  полковник

Бройер.  Изпратен  е  на  разузунаване  3-ти  взвод от  2./2.ВДП,  за  да  установи

каква е ситуацията на летището. Взводът е атакуван и обкръжен от противника,

но  десантчиците  заемат стабилна  позиция и  не  се  предават  –  обсадата

продължава цялата нощ. Полковник Бройер не може да дочака разузнавателна

информация и се насочва към летището.

II./1.ВДП е  новосформиран  батальон  под  командването  на  капитан

Буркхардт. Неговата мисия е завземането на летището. 5.&8./1.ВДП трябва да

се приземят на източния край, а 6.&7./1.ВДП трябва да се приземят на западния

край.  Както  и  при  останалите  десантни  групи  самолетите  се  затрудняват  с

бързото  намиране  на  точните  десантни  зони  и  това  дава  възможност  на

зенитната  артилерия на противника да вземе своето.  Свалени са самолети,  а

парашутистите  са  разстрелвани  още  във  въздуха.35 Австралийците  по-късно

изчисляват,  че  около  200  парашутисти  са  убити  във  въздуха  или

непосредствено след приземяването. 7./1.ВДП е почти унищожена през първите

20 минути. Другите 2 роти също са жестоко обезкървени. Тези, които все пак се

организират  на  земята  са  атакувани  от  танкове  и  пехота.  Десантчиците  са

разпръснати, оставяйки нови жертви. Към края на деня на бойното поле лежат

мъртви 12 офицери и 300 войници и унтер-офицер.  Други 8 офицери и 100

войници и унтер-офицери са ранени. Капитан Буркхардт е успял да формира

малка кръгова отбрана в подножието на хълм 182, като разполога  с  едва 70

боеспособни мъже.

III./1.ВДП е  командван  от  друг  изключителен  батальонен  командир  –

майор Карл Лотар Шулц. Неговите войници го обожават и го следват с дълбока

отдаденост  и  в  най-трудните  начинания.  Мисията  на  майор  Шулц  е

превземането на най-големия град на о-в Крит – гр. Хераклион. Проблемите,

обаче, започват още на изходните позиции в Гърция. Самолетите са натоварени

35 Австралиецът Дийн разказва:  „Парашутистите скачаха над нашите позиции, беше като
стрелба по патици, спускащи се надолу. Една от ротите беше убила не по-малко от 100 души
в  своя  сектор,  това  беше  чиста  касапница.” (Nasse,  J.  Fallschirmjager  in  Crete.
Histoire&Collections. Paris. 2002.120).
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и  готови  да  излетят  около  13.00  ч.,  но  въпреки  това  чакат.  Вътре  са

парашутистите – в униформи, парашутни комбинезони, натоварени с муниции,

противогази  и  друга  екипировка  –  плувнали  в  пот  в  адската  жега  на

нагорещените  самолетни  фюзелажи.  Причината  за  забавянето  е  липсата  на

достатъчно  самолети  за  12./1.ВДП.  С  нейните  8  тежки  картечници  и  4

минохвъргачки това е най-важната рота за батальона. Решаването на проблема

отнема  повече  от  2  часа  и  това  води  до  пълна  загуба  на  координация  с

Луфтваффе.  В  17.00  ч.  батальонът  най-накрая  десантира  западно  от  гр.

Хераклион. Спускането има все същата кървава цена – половината от батальона

е  извадена  от  строя  още  в  началото  на  атаката.  Останалите,  обаче,  са

организирани  от  майор  Шулц,  като  той  се  свързва  по  радиото  с  полковник

Бройер. Последният изпраща съобщение със заповед майор Шулц да атакува

летището  от  западната  му  страна  на  следващата  сутрин.  Проблемите  с

радиокомуникациите на острова, обаче, са причината това съобщение никога да

не  достигне  до  майор  Шулц.  Получава  се,  обаче,  съобщение  от  главното

командване в гр. Атина да се придържа към първоначалната си мисия – атаката

на  града.  Майор  Шулц  се  нуждае  от  подкрепления.  Единственото,  което

получава е един взвод от батальона на капитан Ширмер, за друго в дадената

тежка бойна ситуация не може да се претендира. Въпреки ограничените си сили

майор Шулц съставя план за атаката, която следва да започне в 2.30 ч. Градът е

ограден от стара венецианска крепостна цена и тя е главното препятствие, което

трябва да се преодолее, за да се влезе в града. Майор Шулц разделя хората си на

2 групи. Първата ще атакува портата на крепостта, а втората ще атакува града

откъм плажа.

II./2.ВДП под  командването  на  капитан  Ширмер  има  за  задача  да

подсигури  майор  Шулц  срещу  евентуална  контраатака  на  генерал-майор

Фрайберг от запад. Недостигът на транспортни самолети е причина в боя на

острова  да  бъдат  включени  само  половината  войници  от  батальона,

5.&6./2.ВДП  са  оставени  назад.  Над  острова  са  пресрещнати  от  все  същия
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плътен зенитен огън, който взема много жертви още в началото. Останалите все

пак се закрепват на добри позиции.

Към края на първия ден ситуацията е тежка. Около 600 бойци от 2 360

предназначени за сектора на гр. Хераклион все още са в Гърция заради липсата

на транспорт.  Жертвите са чудовищни – най-тежките в историята  на 1.ВДП.

II./1.ВДП е практически разгромен, I./1.ВДП е в сравнително добро състояние и

се готви да атакува летището Хераклион на следващата сутрин, III./1.ВДП също

е  в  относително  добро  състояние  и  се  готви  за  нощна  атака  срещу  града.

Съюзниците,  обаче,  планират  контраудар.  Десантчиците  се  бият  със

свойствената си увереност, като жертвите не ги разколебават по никакъв начин.

Генерал-фелдмаршал  фон  Молтке  Стария  винаги  е  учил  германските

командири, че един боен план остава неизменен, докато не започне неговото

осъществяване  в  действителност.  Въздушно-десантните  командири  усещат

отлично  смисъла  на  тази  максима  и  променят  тактическите  си  ходове

своевременно. В крайна сметка,  първият ден на десанта изпълнява като цяло

основната  си  задача.  Консолидирани  са  четири  опорни  пункта  на  атаката.

Следва най-важният ход в цялата операция – правилният избор на Schwerpunkt

измежду четирите опции.

Schwerpunkt Малеме

Генерал-лейтенант  Курт  Щудент  –  човекът,  който  създава

парашутистите и ги извежда на световната бойна сцена – е най-развълнуваният

човек в този драматичен ден.  Десантът срещу Крит за него е  като сбъданта

мечта  и той не може да  си позволи провал. Поражението би могло дори да

означава разформироване на въздушно-десантните войски. Най-емоционалният

момент, обаче, е изпращането на цвета на германската младеж на такава сложна

и рискована операция. Отговорността легнала на плещите на генерал-лейтенант

Щудент е огромна.

От  ранните  часове  на  20.05.1941 г.  щабът  в  Атина  е  хиперактивен.

Първите  новини пристигат  около  9.30 ч.,  когато  се  завръщат  транспортните
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самолети  на  първата  вълна.  Докладите  са  сравнително  добри.  Генерал-

лейтенант Щудент изпраща нарочен самолет, който да се приземи на летището

Малеме, а пилотът лично трябва да оцени ситуацията. Самолетът е пресрещнат

от  огъня  на  новозеландците  и  едва  се  измъква.  Генерал-лейтенант  Щудент

разбира,  че  летището  в  Малеме  в  никакъв  случай  не  е  подсигурено.  Малко

преди обяд генерал-лейтенант Щудент получава и съобщението от полковник

Хайдрих  с  молбата  2.ВДП да  бъде  изпратен,  за  да  го  подсили  в  района  на

Кания. Изпращането на 2.ВДП към Кания, а не към Ретимон означава силно да

се  отслаби  1.ВДП  в  района  на  Хераклион,  като  бъде  оставен  изолиран  на

разстояние от 100км от най-близките парашутни части. Освен това 2.ВДП не е

подготвен  за  тази  рязка  промяна  в  мисията.  Наистина,  генерал-лейтенант

Щудент би могъл да организира нов инструктаж за няколко часа,  но все пак

степента на риска остава твърде голяма. Ето защо генерал-лейтенант Щудент

решава  да  се  придържа  към  първоначалния  план  за  2.ВДП.  Малко  след

съобщението на Хайдрих се получава и рапорт от ВДЩурмП – летището на

Малеме е овладяно, хълм 107 не може да бъде превзет, полкът е понесъл тежки

загуби, а командирът на група „Запад” генерал-майор Мейндл е тежко ранен.

Генерал-лейтенант Щудент вече е напълно наясно с драматичното положение

на  острова.  През  целия  следобед,  обаче,  не  може  да  се  направи  нищо

съществено за промяна на тази ситуация. На острова офицерите и войниците на

парашутната дивизия удържат сражението благодарение на изключителните си

тактически  умения,  издръжливост  и  храброст.  Привечер  радиовръзките  са

стабилизирани  с  изключение  на  тези  с  2.ВДП.  Генерал-лейтенант  Щудент

получава още информация. Прихванати си и радиограмите на противника, от

които става ясно, че генерал-майор Фрайберг е уверен в победата. Истината е,

че вечерта на 20.05.1941 г. съдбата на операция „Меркурий” изобщо не е ясна.

Генерал-лейтенант  Щудент,  обаче,  не  си  и  помисля  за  поражение.

Психологическият ефект от подобен развой би бил ужасен. Вермахтът не може

да си позволи такъв удар, особено непосредствено преди нападението срещу

СССР. Честта на десантчиците е заложена в тази операция и генерал-лейтенант
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Щудент се залавя енергично за действие. На първо място той има солидна база,

на която може да се опре, за да се стреми към победата – инициативата е в

негови ръце.  На второ място  в  Гърция  има все  още не  малко  парашутисти,

които  не  са  успели  да  стигнат  до  острова  поради  недостига  на  самолети.

Формиран е сборен батальон от около 200 десантчици от 7.ВДПтнДн, които не

са успели да излетят с II./2.ВДП и от различни други части. Образуванa е бойна

група от  около  550  бойци,  която  е  поверена  на  един  изключителен  офицер

полковник  Херман-Бернард  Рамке  –  командир  на  запасните  части  на

дивизията.36 Проблемът е къде да бъде изпратен сборният батальон. 

След падането на нощта генерал-лейтенант Щудент и неговият началник

щаб майор Треттнер стоят пред голямата  карта  в хотел „Великобритания” и

търсят  най-правилния  ход.  Опциите  са  четири:  Малеме,  Кания,  Ретимон  и

Хераклион. Кания отпада бързо, защото няма летище в района, а на този етап от

операцията овладяването на летище е от първостепенно значение, за да могат да

бъдат включени в боя силите на 5.ПлД, които да гарантират оперативния успех.

Ситуацията изглежда най-благоприятна около Ретимон, въпреки че половината

36 Той започва военната си кариера като юнга в Имперския флот на крехката възраст от 15
години. В продължение на 9 г. служи като моряк преди да избухне Първата Световна Война. В
началото на войната той е унтер-офицер на боен кораб, но когато Германия изчерпва пехотата
си, повечето моряци са изпратени на брега. Като пехотинец Рамке се бие в калта и кръвта на
Западния фронт, където е раняван в 5 отделни случая. Освен със златна значка за раняване,
Рамке е награден също така и с двата Железни кръста и с Пруския Militar Verdienst Kreuz  за
храброст, най-високият орден за храброст, с който може да бъде награден един унтер-офицер по
онова  време.  Между  войните  Рамке  служи  в  100  000-та  армия  и  когато  избухва  Втората
Световна Война той основно изпълнява щабни длъжности. Само мирисът на барут, обаче, не е
достатъчен  за  стария  кон.  Когато  прочита  и  чува  за  впечатляващата  атака  срещу Белгия  и
Холандия, той се свързва с приятеля си Щудент и кандидатства за работа през 1940г. Рамке и
Щудент са другари, защото и двамата са служили във 2-ри Пруски Пехотен Полк между двете
войни. Щудент е много доволен от желанието на Рамке, защото не му достигат първокласни
старши офицери. На възраст от 51 години Рамке се явява в парашутното училище. Като всеки
друг той получава униформа без отличителни знаци. Всички рекрути се тренират по един и
същи начин независимо дали  са  ефрейтори или  полоквници.  Рамке преминава  през  същите
сурови тренировки като тинейджърите и той е горд да получи парашутната си значка като всеки
друг медал на гърдите си. Понеже няма друга свободна позиция за Рамке той първоначално
трябва да служи като командир на запасните части. Това означава, че в дадения момент той е на
разположение на Щудент в битката за Крит. (Christensen, B. 1st Fallschirmjager Division in World
War II. Schiefer Military History. Atglen. 2007. 191).
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бойна група „Изток” е извън строя и полковник Щурм е пленен, но майор Крох

е  овладял  по-голямата  част  от  летателната  полоса,  както  и  доминиращия

летището  хълм.  Проблемът  е,  че  генерал-лейтенант  Щудент  няма  стабилен

радиоконтакт  с  Ретимон  и  несигурността  на  информацията  го  възпира  от

изпращането на хората на полковник Рамке в този сектор. Остават Хераклион

или  Малеме.  Хераклион  е  първоначалната  цел  за  планинските  егери,  а  и

радиовръзката с полковник Бройер е стабилна. Проблемът е, обаче, че силите на

полковник  Бройер  са  разделени  на  две  групи,  и  освен  това  са  силно

обезкървени. При Малеме десантчиците, въпреки значителните жертви, все пак

действат единно и организирано. Освен това няма вражески сили западно от р.

Тавронитис, което означава, че германците държат фронт с безопасен тил. Зад

този фронт батальонът на Рамке може да бъде спуснат и организиран спокойно.

Впоследствие,  обединените  сили  на  парашутистите  могат  да  организират

решителна атака срещу летището и хълм 107. Критичният анализ, базиран на

достъпната  информация  карат  генерал-лейтенант  Щудент  да  избере  най-

резонната опция – Малеме. Малеме става Schwerpunkt на сражението за Крит. В

тези  часове  германското  командване  действа  енергично  и  решително,  за  да

задържи  инициативата  в  свои  ръце.  Генерал-майор  Фрайберг  действа

дисциплинирано и по план, но му липсва въображение и гъвкавост, без които

няма  шанс  срещу  блестящи  бойци  като  германските  парашутисти.  Генерал-

майор Фрайберг не успява да достигне да слабостите на операцията и изпуска

шансовете си в първия ден на сражението.  Той няма дързостта да рискува с

рязка  промяна  в  отбранителния  план,  за  да  организира  мощен  контраудар,

който да отнеме инициативата от Вермахта. В следващите дни ще бъде твърде

късно.  През  първия  ден  германците  страдат  от  грубите  пропуски  на  своето

разузнаване,  но  в  хода  на  боевете  те  събират  достоверната  информация  за

противника и това им дава възможност да тръгнат методично към победата.

Фрайберг  предпочита  да  се  придържа  към  строго  дефанзивния  си  план  –

психологическият ефект от досегашните боеве с десантчиците е твърде тежък –

Съюзниците не смеят да поемат сериозен риск срещу тях.
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Боевете на острова (21-22.05.1941)

Генерал-лейтенант Щудент иска от Луфтваффе да съсредоточи усилията

си в сектора на Малеме. За другите 3 сектора основно се предвижда въздушно

снабдяване за следващите 3 дни. В 6.00 ч. един самолет Юнкерс-52 извършва

рисковано кацане на плажа край Малеме, за да евакуира генерал-майор Мейндл.

В този самолет е и щабният офицер капитан Клейс, който установява лично

важната информация, че десантчиците държат северните склонове на хълм 107

и по-голямата част от летището. 

В  ранните  утринни  часове  на  21.05.1941  г.  парашутистите

съсредоточават усилията си срещу хълма 107 и към 8.00 ч. го овладяват. Този

пробив в отбраната на противника е от изключителна важност. IV./ВДЩурмП

остава  северно  от  хълм  107,  прикривайки  район  между  крайбрежния  път  и

брега  до  западния  край  на  летището.  Участъкът  е  под  непрестанен

артилерийски обстрел, така че хората на капитан Герике прекарват по-голямата

част от деня в укрития,  като през  останалото време подпомагат в наземната

организация приземяващите се нови парашутисти и планинските егери.

Към 14.00 ч. Луфтваффе бомбардира района източно от летището. Малко

след това 5.&6./2.ВДП  са спуснати с парашути по план близо до плажа между

с. Пиргос и с. Платаниас. Не е планирано, обаче, че районът все още е пълен с

вражески части. Съюзниците не са обединили силите си, за да контраатакуват,

както  подсказва  военната  логика  и  както  предполага  генерал-лейтенант

Щудент. Вместо това те са се изтеглили на дефанзивна позиция от с. Пиргос на

север до гребена на лозята  на юг. Така  двете роти практически са спуснати

върху  британските  позиции.  За  няколко  минути  5./2.ВДП  губи  всичките  си

офицери  и  унтер-офицери.  Към  15.30 ч.  парашутистите  са  разгромени.

Оберлейтенант Нагеле – командир на 6./2.ВДП – успява да си пробие път с

около 80 оцелели бойци към покрайнините на с. Пиргос, където намира удобна

позиция  и  заема  кръгова  отбрана.  Планът  на  генерал-лейтенант  Щудент  за

превземане  на  летището  с  координирана  атака  от  две  страни  се  проваля.
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Другата  половина  от  резервния  батальон  е  спусната  безопасно  в  15.00 ч.

западно от р. Тавронитис. Приземяват се 4./1.ВДП и една рота и половина от

противтанковото подразделение на дивизията. Полковник Рамке се приземява с

тези  части.  В  18.00  ч.  полковник  Рамке  поема  командването  на  всички

германски  сили  в  районите  на  Малеме  и  Кания.  Веднага  е  осъществена

координирана атака срещу летището, поддържана от Луфтваффе и пленените

зенитни оръдия на хълм 107. Атаката бързо дава резултат и летището е изцяло

овладяно и подсигурено.

Същевременно, генерал-лейтенант Щудент убеждава генерал-полковник

Льор, че е дошъл моментът за включването на планинските егери в боя. Първи е

изпратен II./100.ПлП. Към 16.00 ч. батальонът достига о-в Крит. Самолетите се

приземяват под вражески огън, но привечер егерите, командвани от полковник

Утц са разтоварени и организирани. Полковник Рамке нарежда една от ротите

да остане на брега, за да поддържа IV./ВДЩурмП. Втора рота е изпратена да

овладее  п-в Спата,  за  да осигури дебаркирането на морския десант в залива

Колимбари на 6км. западно от Малеме. Останалите 2 роти са дислоцирани 4км

на  юг,  за  да  разширят  фронта  и  да  се  съединят  с  16./ВДЩурмП.  4./1.ВДП

получава  заповед  да  подсили  хората  на  капитан  Герике,  докато  бойците  от

7.ВДПтнДн са задържани  в резерв.  На следващата сутрин полковник Рамке

планира атака.  Двете  планинси  роти заедно с  16./ВДЩурмП ще атакуват  от

десния фланг, IV./ВДЩурмП заедно с поддържащата го рота планински егери и

рота парашутисти ще атакува от левия фланг по брега. Първата цел на капитан

Герике  е  да  проникне  достатъчно  дълбоко  във  вражеската  линия,  за  да

елиминира последните зенитни оръдия, които все още пречат за безопасното

използване  на  летището.  Втората  цел  на  капитан  Герике  е  да  достигне

позициите на 3.ВДП в сектора на Кания. Така  новозеландската  5.ПБр ще бъде

обхваната  дълбоко  по  фланговете  и  разгромена.  Крайната  цел  на  атаката  е

съединението на всички германски сили в западната част на острова.

Вечерта  на  21.05.1941 г.  една  флотилия,  сформирана  набързо  от

всевъзможни  леки  транспортни  съдове  с  около  1  000  бойци  (повечето
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планински  егери  и  по-малко  парашутисти), наближава  о-в  Крит  по  море.

Луфтваффе,  обаче,  прави  единствения  си  фатален  пропуск  по  време  на

операцията  и  не  засича  навреме  местонахождението  на  Кралския  Британски

Флот. Така британските бойни кораби унищожават флотилията на около 10км.

от брега на острова. Около 300 германски войници загиват.  Настъпването на

нощта и намесата на авиацията дава възможност на останалите да се спасят, но

без да имат възможност да вземат участие в сражението. Този неуспех, обаче,

косвено дава положителен ефект на бойната ситуация. Генерал-майор Фрайберг

продължава  да  вярва,  че  предстои  крупен  морски  десант  и  унищожената

флотилия е била само авангарда на този десант. Так той задържа войски при

Суда и не ги отправя при Малеме, където в този момент се решава съдбата на

цялото сражение.

При  Кания  само  шепа  десантчици  от  1./ВДЩурмП   се  добират  до

затвора. 2./ВДЩурмП достига затвора в по-добро състояние – около 50 бойци.

С оцелелите от 5.&9./3.ВДП майор Хейлман все още държи Гробищния хълм,

но при тежки бойни условия. По обед новозеландците контраатакуват. Хейлман

отбива удара с мъка и с цената на още жертви – 3.ВДП практически престава да

съществува като самостоятелно подразделение. Полковник Хайдрих нарежда на

майор Хейлман да си пробие път на запад към планинските егери с останалите

му 100 бойци. Сутринта на 21.05.1941 г. 3./7.ВДКчнБн и 7.ВДИнжБн достигат

затвора. Така полковник Хайдрих успява да събере всичките си сили без хората

на  майор  Хейлман.  През  нощта,  обаче,  Съюзниците  обкръжават  напълно

десантчиците. Полковник Хайдрих разполага само с около 1 000 боеспособни

мъже по фронт с дължина от около 14 км.

Майор Крох и неговият I./2.ВДП прекарват нощта на хълм А, само на

600м. от летището Ретимон. Майор Крох планира атака на летището в ранните

часове на 21.05.1941 г.,  но той самият е  атакуван през  нощта в  4.00 ч.  от 2

австралийски  роти.  Атаката  е  отбита,  но  бригаден-генерал  Кемпбъл  не  се

отказва, реорганизира силите си и към 9.00 ч. започва по-мощна атака. Майор

Крох е изтласкан от хълма към плажа. По време на тази атака полковник Щурм
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е изолиран с 15 бойци. Малката група се бие, докато изчерпва мунициите и към

16.00 ч. се предава, полковник Щурм е пленен. Съюзниците намират у него и

плановете  за  германските  бойни  действия  в  района,  но  най-лошото  е,  че  е

загубена  единствената  мощна радиостанция,  която е  в състояние  да осигури

стабилна връзка с командването в гр. Атина. Майор Крох прави отчаян опит да

превземе  летището  и  повежда  атака  на  бойна  група,  формирана  от

2./7.ВДКчнБн и от 3./2.ВДП. Силите са недостатъчни и атаката не успява.

През  тази  сутрин  малки  групи  парашутисти  от  1./7.ВДКчнБн  се

присъединяват към III./3.ВДП. Боеспособните мъже са изпратени да прикриват

източния край на с. Периволия. Майор Шулц е по-старши от капитан Вайземан

и поема командването на силите в с. Периволия – III./2.ВДП (без 12./2.ВДП),

1./7.ВДКчнБн, 1./7.ВДЬртДн, както и някои елементи от 7.ВДЗнБн. Съюзниците

го  атакуват  към  16.00 ч.,  но  след  тежък  бой  са  отблъснати.  Въпреки  това

парашутистите в сектора са загубили инициативата.

Полковник Бройер готви атака срещу летището в сектора нa Хераклион

със силите на I./1.ВДП сутринта на 21 май. Достига до изходната позиция за

атаката,  но  Съюзниците  го  пресрещат  със  страховит  огън  от  замаскирани

позиции на 9 оръдия и няколко минохвъргачки. Дадени са множество жертви.

По обед 2.ПП”Черна стража” контраатакуват с поддръжката на бронетехника.

Майор Валтер е принуден да отстъпи на един хълм, отстоящ на 2км. източно от

летището. Към този момент полковник Бройер вече знае, че Малеме е избран за

Schwerpunkt  на операцията и че неговата задача вече е да задържи върху себе

си колкото може повече сили на противника.  На източния край на летището

капитан  Буркхардт  е  устроил  малка  кръгова  отбрана  с  последните  70

боеспособни мъже от II./1.ВДП.

III./1.ВДП атакува в 2.30  ч. Хераклион.  Оберлейтенант Бекер с първата

бойна  група  атакува  откъм  плажа  и  навлиза  в  града.  Минохвъргачките

поддържат  прекрасно  атаката,  като  разрушават  портите  на  старата  крепост,

обграждаща града,  както и двете  охранителни кули.  Майор Шулц начело на

втората щурмова група нахлува в града. Започват тежки улични боеве. Градът е
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очистен от противника след 9 часа интензивен бой. Проблемът е, че мунициите

са намалели критично.  Британският 2.ПП”Йорк&Ланкастър” контраатакува и

липсата на боеприпаси принуждава майор Шулц да се изтегли от града. Това е

тежко решение, защото назад трябва да бъдат оставени много ранени, с които

местното  население  се  отнася  изключително  жестоко.  Британците  правят

всичко по силите си, но в много случаи закъсняват да предотвратят ужасните

зверства от страна на цивилното население. Така с мъка в душата майор Шулц

си пробива път на запад, за да се съедини със силите на 7.&8./FJR2, които са

формирали  кръгова  отбрана  на  стръмен  хълм  на  няколкостотин  метра

югоизточно от Хераклион.

В тези драматични часове генерал-лейтенант Щудент планира лично да

излети за гр. Малеме. Той би бил много по-полезен, обаче, в щаба в гр. Атина,

още  повече,  че  вече  усеща  победата.37 Генерал-полковник  Льор  е  по-

предпазлив.  Важното в този момент е да се снабдяват с муниции и припаси

десантчиците  в  районите  на  Ретимон,  Хераклион  и  Кания,  за  да  задържат

максимален брой вражески войски към себе си, докато битката се решава при

Малеме.  Там  ситуацията  се  подобрява  с  всеки  изминал  час.  На  следващата

сутрин  ще  бъде  транспортиран  още  един  батальон  на  планинските  егери.

Приоритетно,  обаче,  вторият  ден  се  транспортира  много тежко  въоръжение:

20х37мм  противитанкови  оръдия,  20  тежки  минохвъргачки,  30  тежки

картечници,  6х20мм  зенитни  оръдия  и  1х75мм  оръдие.  Тежко  ранените  са

евакуирани в Гърция, а за 22.05.1941 г. се планира и осигуряването на повече

медицинска екипировка, за да се улесни тежката работа на лекарите на острова.

На 22.05.1941 г. ще бъде транспортиран и командирът на 5.ПлД генерал-майор

Рингел заедно с целия му щаб, за да поеме командването в района на Малеме и

Кания. Тези планове, обаче, не биха могли да се осъществят, ако генерал-майор

37 Фон дер Хайдте описва щаба в тези критични часове: „Щабът в такива нощи е като кошер.
Куриери пристигат и излизат, носещи телеграми, получавайки заповеди и носещи съобщения
към свързочния отдел. Тракане на пишещи машини, телефони звънят, телепринтерите скърцат.
Групи офицери са събрали около настолни карти и дискутират, докато по коридорите куриерите
бързат с карти, папки или с чаши кафе за техните изтощени висшестоящи.” (Haydte, F. Daedalus
Returned. Aberdeen Bookstore. Aberdeen. 2001. 112)
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Фрайберг  контраатакува  през  нощта  и  успее  да  изтласка  германците  от

летището, а той планира точно това. Предвижда се нощен удар, за да се избегне

въздушния  натиск  на  Луфтваффе.  Атаката  ще се  осъществи  от  2  батальона,

докато  войниците  на  австралийския  II./7.ПП  ще  подсилят  новозеландската

5.ПБр.  Докато  генерал-лейтенант  Щудент  залага  всичко  в  Малеме,  генерал-

майор  Фрайберг  все  още  не  смее  да  поеме  пълен  риск.  Германците

превъзхождат  Съюзниците  в  оперативно-тактическо  умение.  Вторият  ден  на

операция „Меркурий” за  пореден път доказва  това.  Германското командване

избира  своевременно  решаващия  пункт  на  сражението  и  настройва  целия

оперативен  план  в  съответствие  с  този  избор,  като  енергично  и  методично

насочва  ресурсите  в  избраната  посока.  Десантчиците  демонстрират

изключителна  гъвкавост,  за  да  запазят  инициативата  в  свои  ръце.  Именно

задържането  и  разгръщането  на  инициативата  са  най-важните  фактори  за

успешното провеждане на  въздушно-десантна операция.

Старшите  новозеландски  офицери  вземат  решение  да  осъществят

решителна контраатака в полунощ на 21-22.05.1941 г. в сектора на гр. Малеме.

Британски самолети от бази в Египет първо ще бомбардират летището между

0.00  ч.  и  2.00  ч.,  след  това  ще  последва  бомбардировка  на  австралийската

артилерия. Атаката ще бъде осъществена от 2 пехотни батальона, поддържани

от 3 танка.  XX./5.ПБр ще атакува летището,  XXVIII./5.ПБр ще атакува хълм

107. На стика между батальоните ще бъде крайбрежният път. Първата цел е с.

Пиргос,  за  да  може  да  се  използва  като  изходна  позиция  за  атака  срещу

летището  и  хълма.  XX./5.ПБр  и  XXVIII./5.ПБр  са  елитни  подразделения,

формирани  от  отбрани  доброволци  и  обучени  на  най-високо  тактическо

майсторство.  Срещу  тези  повече  от  1  000  бойци  на  Съюзниците  стои

IV./ВДЩурмП на капитан Герике. Той е без 16./ВДЩурмП, но за сметка на това

е абсорбирал по-голямата част от оцелелите от другите разгромени парашутни

роти през  първия ден на  операцията.  500 боеспособни десантчици посрещат

атаката. Пред тази сила е групата от 80 бойци на лейтенант Нагеле, който е заел

кръгова отбрана при с. Пиргос. 
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Атаката на Съюзниците се развива по план и към 3.00 ч. пехотинците

тръгват напред. Между новозеландците и лейтенант Нагеле има малки огнища

на съпротива от по няколко бойци от III./ВДЩурмП, които са били оставени

сами за себе си в продължение на 40 часа. Тези огнища са елиминирани, но с

цената на доста време, което забавя темпа на атаката.  Към момента,  в който

Съюзниците  достигат  главната  отбранителна  германска  линия  вече  се  е

развиделило, а танковете са извън строя. Бойците на лейтенант Нагеле оказват

сериозна съпротива. Лейтенант Нагеле е изпратил артилерийски наблюдател на

църковната  камбанария  на  с.  Пиргос  и  той  прекрасно  насочва  огъня  на

минохвъргачките. Основният проблем, обаче, е липсата на муниции. Маорите

са обкръжили селото, но не успяват да го превземат. През деня с помощта на

пикиращите  бомбардировачи  лейтенант  Нагеле  пробива  обръча  и  се  изтегля

към капитан Герике с оцелелите 40 бойци от 5.&6./ВДЩурмП. XX./5.ПБр все

пак достига до летището, но за да го заеме трябва да преодолее отбранителната

линия  на  германците.  Подходите  към  тази  линия  са  прикрити  от  мощна

артилерия и тежки картечници.  Новозеландците не посмяват да предприемат

самоубийствена атака през открито поле. Оттеглят се на позиции източно от с.

Пиргос.  Така  контраатаката,  в  която  генерал-майор Фрайберг  влага  огромни

надежди  завършва  безславно.  Не  е  превзето  летището,  нито  хълм  107,  а

инициативата  е  изгубена.  Характерно е,  че германските военни дневници не

обръщат особено внимание на тази контраатака. Очевидно, в онези часове на

сражението  Германското  командване  е  уверено  в  победата.  Останалите

германски  подразделения  се  организират  за  собствена  атака.  Привечер

IV./ВДЩурмП  и  II./ВДЩурмП  консолидират  позициите  си.  През  деня  на

22.05.1941  г.  е  транспортирано  още  тежко  въоръжение,  както  и  целия

I./100.ПлП.  Пристига  и  генерал-майор  Шлем,  който  осигурява  перфектна

координация на наземните бойни действия с действията на авиацията. Генерал-

лейтенант Щудент все още иска лично да отлети за острова,  но Гьоринг му

забранява изрично. Вместо това в района каца командирът на  5.ПлД генерал-

майор Рингел заедно  с  щаба  си и  поема командването  на  всички германски
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части в западната част на острова.  Полковник Рамке и полковник Утц са на

негово  пряко  подчинение,  отговарящи  съответно  за  парашутистите  и

планинските егери. На следващата сутрин ще пристигне и 85.ПлП.

В района на Кания през целия ден е спокойно. Привечер Хайдрих прави

неуспешен опит да подобри позициите си със завземането на хълма Кастели.

Мунициите  и  данните  за  общата  бойна  ситуация  са  оскъдни.  При  Ретимон

австралийците атакуват двете кръгови позиции. След тежки боеве през целия

ден  атаките  са  отбити,  но  парашутистите  почти  свършват  мунициите.  При

Хераклион активността на Съюзниците също е слаба. В 17.00 ч. генерал-майор

Фрайберг провежда военен съвет в гр. Суда, като иска втора контраатака при

Малеме. Командирите му се противят – считат силите си за твърде изтощени.

Генерал-майор Фрайберг иска  подкрепления от генерал Уейвъл. Последният,

обаче,  не  може  да  помогне,  защото  Кралският  военноморски  флот  вече  е

понесъл значителни загуби  от ударите на  Луфтваффе и не  е  в  състояние  да

подсигури безопасен транспорт на подкрепления от Египет.

Времето  работи  в  полза  на  десанта.  С всеки  изминал  час  германците

стават  по-силни  на  острова.  Те  вече  имат  достатъчно  информация  за

числеността  и  дислокацията  на  противника.  За  отборни  войски  като

германските  десантчици  това  е  отправна  точка  за  победа.  Отбиването  на

контраатаките на Съюзниците са отбивани със спокойствие и рутина. Бойната

ситуация  се  контролира  уверено.  Следва  строен  план  за  настъпление,  като

крайният успех е въпрос на методичност и умение. Изплъзват се последните

шансове  на  генерал-майор  Фрайберг  да  промени  хода  на  сражението.

Германците просто трябва да направят необходимото, за да го приключат.

Боевете на острова (23-31.05.1941)

На 23.05.1941 г. генерал-майор Рингел разполага с 4 планинско-егерски

батальона  в  пълен  състав,  напълно  екипирани  и  отпочинали.  Освен  това  на

негово  разположение  са  и  парашутистите  на  полковник  Рамке,  които  имат

числения състав на 2 батальона. Планира се транспортирането на още свежи
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сили. Генерал-майор Рингел трябва да подсигури напълно летището Малеме,

както и залива Суда, да разкъса обръчите при Хераклион и Ретимон, а след това

да  завладее  останалата част  от  острова.  Един от  планинските  батальони  ще

остане назад, за да осигури охраната на летището. Останалите три под общото

командване  на  полковник  Утц  трябва  да  напреднат  по  десния  фланг  срещу

новозеландската 5.ПБр. Парашутистите под общото командване на полковник

Рамке ще напреднат по левия фланг покрай брега.

Съюзното командване взема решение в 5.00 ч.  да оттегли войските си на

нова отбранителна линия по р. Платаниас. Позицията е добре избрана, защото

минава  през  долина,  доминирана  от  висок  300м. хълм,  осеян  с  маслинови

горички.  Ключовото  място  в  тази  позиция  е  моста  на  р.  Платаниас.

Съюзниците,  обаче,  не  успяват  да  осъществят  този  планиран  отход,  защото

парашутистите ги изпреварват. 150 бойци от IV./ВДЩурмП под командването

на  капитан  Герике  завземат  моста  и  се  окопават  около  него.  Съюзниците

отчаяно се опитват да си върнат моста, но германците твърдо отбиват всички

атаки. Така Съюзниците се оттеглят на втора отбранителна линия, преминаваща

през  с.  Платаниас.  Германците,  обаче,  напредват  твърде  стремително  и

новозеландците не успяват да се закрепят и на тази линия, принудени са да се

изтеглят  се  чак  към  гр.  Суда.  Към  този  момент  личният  състав  на

новозеландската 5.ПБр е намалял наполовина.

Полковник Хайдрих се радва на относително спокойствие през целия ден

на 23.05. Дори майор Хейлман завзема с. Сталос, западно от затвора. Майор

Хейлман  задържа  селото  до  идването  на  100.ПлП.  Неговото  пристигане

принуждава  Съюзниците  да  отстъпят  от  сектора.  Германските  сили  в  гр.

Малеме и гр. Кания се съединяват. Вечерта авангардът на планинските егери

достига  моста  Аликану.  През  нощта  към  моста  се  съсредоточават  още

германски сили, за да подготвят пробив към затвора на сутринта. Подобно на

Кания в гр.Ретимон също е спокойно. Около 10.00 ч. на 23.05 е сключено 3-

часово примирие, за да могат двете страни да съберат ранените между хълм А и

фабриката за зехтин. Към края на примирието майор Крох, който вече е наясно
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със ситуацията около Малеме, предлага на полковник-лейтенант Кемпбъл да се

предаде.  Последният  отхвърля  предложението  и  час  и  половина  след  това

артилерията му открива огън срещу фабриката. В същото време в сектора на гр.

Хераклион майор Шулц се е укрепил в църквата „Св.Георги” в с. Периволиа.

Австралийците го обстрелват с оръдия и минохвъргачки а 200 гръцки войници

се готвят да щурмуват на сутринта. Тази атака, обаче, е осуетена още в зародиш

чрез решителните действия на германската авиация. Към полунощ ситуацията в

гр. Ретимон не се променя съществено. Така огнищата на съпротива все още

задържат хиляди съюзнически войски, които са крайно необходими в сектора

на гр. Суда.

Германците  се  стремят  да  прегазят  Съюзниците  от  запад  на  изток,  а

генерал-майор  Фрайберг  иска  да  направи  обратното.  Ако  успее  да  подави

малките огнища на съпротива при Хераклион, той би могъл да освободи около

7 000 бойци. С тези сили той разчита да разгроми противника около Ретимон,

като  след  това  ще  разполага  с  цяла  дивизия,  усилена  с  бронетехника  и

артилерия,  която  да  включи  в  боевете  около  Суда.  Ето  защо  Фрайберг

прехвърля в Хераклион останалите му два батальона от оперативния резерв и

иска въздушна поддръжка от Кралските ВВС. Последните, обаче, нямат ресурс

за такава задача. За сметка на това Луфтваффе бомбардират противника в града

със  силите  на  50  самолета.  Въпреки  това  положението  на  германците  се

влошава поради критичния недостиг на муниции, припаси и медикаменти.

Сутринта  на  24.05.1941  г.  генерал-майор  Рингел  е  доволен.  С  всеки

изминал ден германците стават по-силни, а съюзнците по-слаби. Транспортните

самолети стоварват много артилерия и муниции,  а Луфтваффе вече използва

летището  на  Малеме,  като  база  за  въздушна  поддръжка  над  Крит.  Това

осигурява  много  повече  бойно  летателно  време  и  много  по  ефективни

въздушни удари. Рингел напредва на изток уверено и методично. Все още се

водят тежки боеве по протежение на крайбрежния път, но като цяло германците

са  по-близко  до  победата  в  сравнение  с  техните  врагове.  През  този  ден  е

овладян и хълма Кастели. При Ретимон майор Крох отбива две крупни атаки на
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противника. Единствено ситуацията около Хераклион още не е овладяна. В 7.00

ч.  над  Хераклион  от  40  транспортни  самолети  е  спуснат  с  парашути  един

сборен батальон десантчици под командването на капитан Вогел – адютант на

Рамке.  Батальонът  е  формиран  от  последните  изостанали  в  Гърция  части  от

първия ден на операцията – елементи от III./1.ВДП, II./2.ВДП и 13.&14./1.ВДП.

Батальонът десантира западно от Хераклион в района, държан от майор Шулц.

Те се приземяват в точния момент, за да отблъснат атаката на двата резервни

шотландски батальона на генерал-майор Фрайберг.  Планът на генерал-майор

Фрайберг за обрат в сражението се проваля още в самото начало. Германците

отново си възвръщат инициативата и в този район. Силите са разделени на две

бойни групи – бойна група „Бройер” и бойна група „Шулц”. Последната от своя

страна е разделена на две батальонни групи „Вогел” и „Ширмер”.

На 25.05.1941 г. генерал-лейтенант Щудент накрая получава разрешение

от Гьоринг да отлети лично за Крит. На острова генерал-лейтенант Щудент е

потресен от размера на жертвите в редиците на парашутистите. Всички, които

го познават по-добре,  са категорични,  че за  няколко дни той се състарява  с

няколко години. Полковник Хайдрих си спомня:  „Въпреки че генералът най-

добре  от всички  осъзнаваше,  че  това  е  експеримент с  кръвта  и  човешкия

живот,  ако  той  не  беше  така  убеден  в  необходимостта  на   този

експеримент, той никога не би посмял да опита. Неговата първостепенна цел

беше да пази живота на своите хора. Той не приличаше на никой друг генерал

в отношението към своите войници. Той познаваше повечето от тях лично,

познаваше  техните  добри  и  лоши  страни,  техните  желания  техните

проблеми.  Той  чувстваше  и  страдаше  с  тях.”38 Генерал-лейтенант  Щудент

ускорява  темпа  на  настъпление.  Полковник  Рамке  получава  нареждания  да

осъществи фронтална атака по брега. Старата лисица полковинк Рамке изчаква

ранния следобед, когато слънцето му захожда в гръб и заслепява противника.

Следва стремителна атака, с която са прегазени позициите на новозеландците.

В това време полковник Хайдрих чува по радиото първия германски военен

38 Haydte, F. Daedalus Returned. Aberdeen Bookstore. Aberdeen. 2001. p. 140.
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бюлетин  за  о-в  Крит.  От  него  разбира,  че  бойната  ситуация  на  острова  е

напълно в полза на Вермахта. Най-накрая майор Хейлман достига затвора със

своята група от 150 бойци. До полковник Хайдрих се добира и офицерът за

свръзка на 100.ПлП. Скоро до Хайдрих достигат и планинските егери с така

необходимите муниции и медикаменти. Привечер полоквник Хайдрих успява

да овладее с. Галатас.

В сектора на гр. Ретимон двете обкръжени бойни групи държат уверено

позициите  си  шести  пореден  ден.  Майор  Крох,  обаче,  разполага  с  малко

боеспособни  мъже  –  6  офицери  и  около  250  унтер-офицери  и  войници.

Мунициите практически са изчерпани, а радиовръзката с командването липсва.

В тази критична ситуация майор Крох изпраща оберлейетенант фон Руун на

плажа, за да напише с помощта на големи камъни надпис, видим от въздуха:

„Критична  ситуация  –  Муниции  –  Радио  4370”39.  Един  от  пилотите  на

Луфтваффе вижда надписа  и  3  часа  по-късно  радиовръзката  е  възстановена;

муниции, припаси и медикаменти са спуснати с парашути за първи път от 6

дни. Майор Крох получава заповед да пробие през нощта към Хераклион и да

се съедини с германските сили при Ретимон. Майор Крох напуска фабриката за

зехтин около полунощ.

Докато бойната група „Шулц” е усилена и снабдявана през деня, бойната

група “Бройер” е в отчаяно състояние. Шулц получава нареждания от главното

командване  да  облекчи  положението  на  другарите  си.  С двата  си батальона

трябва да атакува и превземе хълм 491, където Съюзниците са разположили

артилерия, която силно тормози Бройер. През нощта на 25 срещу 26 май Шулц

щурмува и превзема хълма.

Сутринта на 25.05 генерал-майор Фрайберг, генерал Уейвъл и Уинстън

Чърчил все още вярват в победата, надявайки се, че числеността на Съюзниците

ще бъде достатъчно предимство за възвръщането на острова. Късно следобед,

обаче, тези последни надежди са попарени, когато планиските егери пробиват

39 Christensen, B. 1st Fallschirmjager Division in World War II. Schiefer Military History. Atglen.
2007. 224.
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линията Галатас в  19.00 ч. Към полунощ цялата линия на  Съюзниците е под

страхотен натиск. 

На  разсъмване  на  26.05  германците  напредват  методично  –

парашутистите на Рамке на левия фланг, 100.ПлП – в центъра отляво, 3.ВДП – в

центъра отдясно и 85.ПлП - на десния фланг. В 10.00 ч. 100.ПлП овладява с.

Карацос, в 11.00 ч. полковник Рамке очиства от противника с. Евтими – само на

2 500  м.  от  гр.  Кания.  Следобед  германците  атакуват  масирано.  Атаката  е

подготвена от мощен удар на бомбардировачите. Главният удар е в посока на с.

Аликану.  Парашутистите  атакуват така  стремително,  че превземат целите си

неподозирано  бързо.  Генерал-майор  Рингел  дори  се  принуждава  да  задържи

темпа им,  за  да не разбалансира цялостния ход на настъплението.  Намеците

завземат  с.  Пиргос  и  с.  Периволия  до  вечерта.  Генерал-майор  Фрайберг  е

принуден да съоръжи нова отбранителна линия западно от залива Суда. Заливът

е  жизнено  важен,  защото  през  него  най-бързо  могат  да  се  стоварят

подкрепления. Генерал-майор Фрайберг заповядва да се държи тази линия на

всяка цена. 

На  27.05.1941  г.  безмилостният  натиск  на  германците  продължава.

Съюзниците се огъват. При Ретимон австралийците намират сили за още една

атака, но тя е отбита от десантчиците. При Хераклион положението е под пълен

контрол.  Привечер  полковник  Рамке  се  съединява  с  полковник  Хайдрих.

Генерал-майор  Фрайберг  губи  всяка  надежда  за  обрат  и  започва  евакуация,

доколкото му позволява ситуацията. На 28.05 австралийците напускат сектора

на гр. Хераклион и през нощта британските кораби евакуират 4 000 бойци. През

нощта  на  29-30.05  са  евакуирани  още  6  000.  През  нощта  на  30-31.05  са

евакуирани още 6 500 войници,  сержанти  и офицери,  включително  генерал-

майор Фрайберг  и бригадните командири.  На 31.05.1941 г.  приключва всяка

организизрана съпротива на острова. Евакуирани са последните 4 000 бойци на

Съюзниците.  Останалите  капитулират.  Операция  „Меркурий”  завършва

окончателно с пълна победа за Вермахта.
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Равносметка на сражението за Крит 

Германците  дават  5  699  жертви  в  сражението  за  Крит,  докато

Съюзниците дават 20 700.40 Съюзниците понасят съкрушително поражение. Кой

е виновен за поражението? Повече от 42 000 съюзни войски са на острова в

продължение  на  3  седмици.  Съюзниците  знаят  точно  кога,  къде  и  как  ще

атакуват  германците.  Съюзниците  разполагат  с  95  артилерийски  оръдия,  40

отлични  40мм  зенитни  оръдия  „Бофор”  срещу  шепа  германски  37мм

противотанкови оръдия през първия ден. Съюзниците имат 25 танка срещу нито

един германски. Съюзниците имат безрезервната помощ на хиляди въоръжени

цивилни. Въпреки това губят сражението. 

Историците  търсят  вината  и  в  генерал  Уейвъл,  и  в  генерал-майор

Фрайберг, и в бригадните командири. Но истината е, че основната причина за

крайния изход на битката за Крит са блестящите бойни качества на германските

въздушно-десантни войски. Наполеон заявява още 150 години преди операция

„Меркурий”,  че  първото качество  на  войника  е  способността  да  издържа на

всички  трудности  и  лишения,  а  второто  е  храбростта.  На  о-в  Крит  този

непреходен  закон  на  военното  изкуство  се  проявява  в  пълна  степен.  Към

твърдостта и храбростта се прибавя и изключителното тактическо майсторство,

което  превъзхожда  значително  уменията  на  най-добрите  съюзнически

подразделения.  Разбира  се,  трябва  да  се  отбележи,  че  генерал-лейтенант

Щудент признава след края на Войната: „Ако противникът беше съсредоточил

всичките си усилия в контраатаката през нощта на 20 срещу 21 май или на

сутринта  на  21  май,  тогава  силно  изморените  части  на  щурмовия  полк,

страдащи  от  недостиг  на  муниции,  можеха  да  бъдат  разгромени.”41 Но

трябва още да се признае и че във всяка голяма операция има и голяма доза

риск  –  риск,  който  надхвърля  предвижданията  и  предварителните  планове.

Германците  поемат  огромен  риск,  но  въпреки  това  успяват,  защото
40 Christensen, B. 1st Fallschirmjager Division in World War II. Schiefer Military History. Atglen.
2007. p. 231.
41 http://www.crete-1941.org.uk.
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непрекъснато държат инициативата в свои ръце. Тази оперативна дисциплина,

комбинирана  с  модерна  тактическа  доктрина,  изключителна  храброст  и

неизчерпаема енергия донасят една блестяща победа,  макар и при най-тежка

бойна ситуация. Демонстративно Съюзниците правят всичко по силите си, за да

омаловажат германската победа. Така например, твърди се, че парашутистите

са били порядъчно заредени с амфетамини, като доказателство се показват 6

бели таблетки, намерени в региона на убити десантчици. Тези 6 бели таблетки

са просто декстроза – концентриран медикамент на захарна основа, осигуряващ

допълнителен ресурс от енергия. Всъщност, Съюзниците добре съзнават, че са

победени от по-силни бойци. Чърчил е така силно впечатлен от германските

бойни парашутисти, че заповядва да се организира десетократно увеличение на

британските  въздушно-десантни  части  след  падането  на  о-в  Крит,  като

впоследствие  на  01.10.1941  г.  е  формирана  и  първата  британска  въздушно-

десантна дивизия.

Новозеландците и австралийците притежават прекрасни бойни качества,

особено в отбрана. Въпреки това, германците ги сразяват. Решаващи се оказват

високите  командни  качества  на  германските  офицери  и  унтер-офицери.

Постоянен  стремеж  да  се  задържи  инициативата,  гъвкаво  мислене,

самостоятелност и изобретателност при вземане на решения – всичко това дава

необходимата  увереност  на  германския  командир  да  надделее  срещу  много

силен враг, разполагащ с първоначално сериозно превъзходство в жива сила и

бойна  техника.  Германските  въздушно-десантни  войски  постигат  блестяща

победа, която се явява може би най-сериозната и със сигурност най-известната

в тяхната богата история.

Трябва  да  се  подчертае,  че  водеща  характеристика  на  операция

„Меркурий” е импровизацията. Успехът се дължи преди всичко на командирите

и  войниците  пряко  ангажирани  в  боя.  Въздушно-десантните  командири  са

особено  добре  подготвени  да  проявяват  това  рядко  умение,  но  все  пак

импровизацията трябва да се избягва, ако е възможно, защото рискът е твърде

голям в сравнение с анагжираните хора. Битката за Крит, обаче, показва, че не е
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истина, че една въздушно-десантна операция не позволява голяма свобода на

маневриране  и  значителна  степен  на  гъвкавост.  Импровизацията  е  крайно

средство,  което  е  приложимо  в  чрезвичайни  ситуации,  а  изкуството  на

командването лежи в способността да се мисли ходове напред. Битката за Крит

демонстрира и друга важна характеристика – въздушно-десантните операции,

които целят широко-мащабен успех изискват огромно разгръщане на материал,

подготвени хора и време за подготовка. Тези операции са „скъпи”. Критската

операция особено подчертава необходимостта от продължаване и засилване на

принципа  на  подбор на  на  личния  състав  за  парашутните  части  –  а  именно

подбор  на  най-подготвените  умствено  и  физически  добровлци.  Критската

операция затвърждава извода, че в хода на въздушно-десантната операция най-

важния фактор за успеха са личните качества на войниците и офицерите.42

Въпреки  всичко  са  допуснати  и  много  грешки.  Налице  са  груби

пропуски  на  ниво  оперативно  разузнаване.  Тези  пропуски  са  и  главната

причина за огромните жертви през първия ден на десанта. Официалният рапорт

на XI.АвК недвусмислено потвърждава този извод:  “Получената от липсата

на точна информация оценка за съсътоянието на врага се отрази на успеха на

нападението  на  XI.АвК,  създаде  опасност  и  доведе  до  големи  човешки

загуби.”43 В  този  смисъл  действията  на  Абвера  граничат  с  престъпна

небрежност, още повече когато се касае за подлагане на огромен риск на цвета

на  Вермахта.   Истината  е,  че  парашутните  командири  разполагат  с  оскъдна

информация,  събрана единствено от аеро-снимки, а за  да придобият някаква

минимална представа за комуникациите и селищата на острова са принудени да

си  закупуват  туристически  карти  от  атинските  книжарници.  Абвера  няма

шпиони  в  градовете  или  на  важните  пътища  и  отбранителни  позиции  на

острова. 

Историците  спорят  и  по  отношение  правилния  избор  на  генерал-

лейтенант Щудент на четирите десантни зони. Някои твърдят, че разделянето
42 RL-33-116.  Vorlanfiger  Elfahrungsbericht  Des  XI.Flieger-Korps.  Einsatz  Kreta.  Bundesarchiv.
Frieburg. 1-2.
43 RL-33-98. Gefechtsbericht XI.Fl.-Korps. Einsatz Kreta. Bundesarchiv. Frieburg. 9.
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на силите е принципна грешка и всички части е трябвало още от самото начало

да бъдат изпратени в секора на Малеме. Други защитават тезата, че изборът на

четири  десантни  зони  е  правилното  решение,  защото  това  осигурява

разпокъсване  на  вражеските  сили,  задържане на инициативата  и максимален

ефект от включването на оперативния резерв на полковник Рамке през втория

ден от операцията. Този спор трудно може да бъде категорично решен, но все

пак  оперативният  замисъл  на  генерал-лейтенант  Щудент  донася  победата.

Грешките на германците идват преди всичко при предварителната подготовка

за  операцията  и  те  не  са  по  вина  на  командването  на  въздушно-десантните

войски.  Фундаментален  проблем  се  оказва  липсата  на  задоволителна

разузнавателна информация за противника, за отбранителната му система, дори

за ландшафта на острова. Това е и главната причина за многобройните жертви в

началото  на  атаката.  С  развитието  на  боя  парашутистите  сами  събират

необходимата  им  разузнавателна  информация,  за  да  продължат  успешно

операцията.  По-малки  проблеми  създава  липсата  на  единно  командване  на

десанта,  авиацията и морските сили. Все пак Критската операция показва, че

подобни  широкомащабни  въздушно-десантни  операции  могат  да  бъдат

командвани ефективно само от единен щаб за всички родове войски, участващи

в сражението. Впоследствие, при планирането и подготовката на десанта срещу

о-в Малта ОКВ предвижда създаването на такъв обединен команден център.

На о-в Крит са убити 3 162 парашутисти, 1 528 са ранени, а 17 са взети в

плен. Така всеки трети парашутист от дивизията е жертван.44 Генерал-лейтенант

Щудент  понася  особено  тежко загубите  –  радостта  от  голямата  победа  е

помрачена. Хитлер, от своя страна, първоначално възхвалява постижението на

десантчиците,  но впоследствие споделя с  генерал-лейтенант Щудент:  „Крит

показа, че дните на парашутистите са отминали. Парашутистите са чисто

и просто оръжие на изненадата, но елементът изненада е изчерпан.”45 Много

44 Christensen, B. 1st Fallschirmjager Division in World War II. Schiefer Military History. Atglen.
2007. 239.
45 Student, K., Gotzel, H. Generaloberst K.Student und Seine Fallschirmjager. Podzum-Pallas-Verlag.
Germany. 1980. 377.
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историци  се  хващат  за това  изявление,  за  да  обосноват  причините  за

последващото  задържане  в  развитието  на  въздушно-десантните  войски  на

Германия.  Всъщност,  Хитлер  не  задържа  тяхното  развитие,  напротив,  на

06.06.1941  г.  той  дава  заповед  за  цялостно  попълване  на  личния  състав  на

дивизията.  Само  8  месеца  след  десанта  на  о-в  Крит  Хитлер  нарежда

формирането на още 2 въздушно-десантни полка – 4.ВДП и 5.ВДП. Към края на

войната  Вермахтът  ще разполага  с  5 въздушно-десантни дивизии и още 6 в

непълен  състав.  Освен  това  в  началото  на  1942 г.,  генерал-фелдмаршал

Кесселринг  и  генерал  Щудент  планират  операция  “Херкулес”  –  въздушно-

десантна  атака  срещу  о-в  Малта.  Тази  операция  в  крайна  сметка  не  се

осъществява по ред стратегически причини, но в оперативен аспект тя следва да

има  обсег  двойно  по-голям  от  операция  „Меркурий”.  През  май  1942  г.

Германия разполага с не по-малко от 30 000 тренирани парашутисти. Генерал

Щудент  прави  редица  корекции  в  стандартите  за  планиране,  подготовка  и

разузнаване.  Направени  са  значителни  подобрения  във  въоръжението,

радиокомуникациите  и  екипировката.  Развиват  се  нови  модели  планери  –

щурмови планер, модифициран DFS-320; нови модели транспортни самолети с

двойно по-голяма товароподемност, Гота-242 и Meсершмидт-323. 

Германия  извоюва  една  от  най-бляскавите  победи  във  войната.

Парашутистите са посрещнати като герои в Германия. Във всички гарнизонни

градове на дивизията се провеждат тържествени паради, които се превръщат в

масови празници за цивилното население. Блясъкът на славата е ознаменуван от

огромен брой бойни отличия. На първо място всеки един парашутист, който е

десантирал на Крит е награден с Железен кръст II клас. Много са и наградените

с Железен кръст I клас. Само 24 са Рицарските кръстове, но това се дължи на

факта, че голяма част от офицерите вече имат такива награди от предишните

операции. ВДЩурмП получава най-много 11 Рицарски кръста: генерал-майор

Мейндл и генерал-майор Рамке (той е повишен в генералски чин след края на

операцията)  – за командването на бойна група „Запад”; майор Щенцлер – за

командването  на  II./ВДЩурмП; капитан  Герике  –  за  командването  на
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IV./ВДЩурмП;  д-р Нюман – за  командването на I./ВДЩурмП, д-р Требс – за

командването на III./ВДЩурмП; оберлейтенант Генц, оберлейтенант Тошка и

фелдфебел Кемпке – за елиминирането на ПВО позициите в района на Кания;

оберлейтенант Барметлер – за превземането на хълм 107; и фелдфебел Шустер

–  за  превземането  на  ПВО  позиция  в  Малеме.  1.ВДП  получава  4  Рицарски

кръста:  оберлейтенант  Егер  –  за  командването  на  10./1.ВДП;  оберлейтенант

Бекер – за командването на 11./1.ВДП; оберлейтенант Херман и оберлейтенант

Вагнер – за командването на 5./1.ВДП. 2.ВДП получава 4 Рицарски кръстове:

полковник Щурм – за командването на полка; майор Крох – за командването на

I./2.ВДП; оберлейтенант  фон  Руун  –  за  комадването  на  3./2.ВДП; капитан

Ширмер – за  командването на II./2.ВДП. 3.ВДП получава 5  Рицарски кръста:

полковник Хайдрих – за командването на бойна група “Център”; капитан фон

дер Хайдте – за командването на I./3.ВДП; майор  Хейлман –  за командването

III./3.ВДП; оберлейтенант Хагл и оберфелдфебел Велскоп – за изключителна

храброст  пред  лицето  на  врага.  Генерал-лейтенант  Щудент  изненадващо  не

получава  Дъбови  листа  за  командването  на  операцията.  Генерал-лейтенант

Дитл, например, ги получава за много по-малко при Нарвик. Разликата е, че

командири като генерал-лейтенант Дитл, макар и притежаващи изключителни

качества,  освен  всичко  са  и  отдадени  национал-социалисти,  за  разлика  от

такива като генерал-лейтенант Щудент и това прави високите награди трудно

постижими за тях.

В  края  на  краищата  германските  десантчици  завоюват  изключителна

победа. Никога преди или след Крит не е осъществявана успешно въздушно-

десантна операция с такъв оперативен мащаб. Операция „Меркурий” е едно от

най-дръзките  начинания  на  Вермахта  през  цялата  Втора  световна  война  и

крайъгълен камък във военното дело изобщо. И до ден днешен атаката на о-в

Крит е сражението – емблема за всички въздушно-десантни войски по света.
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 Българската държава и кемалисткото движение в Тракия

Кемал Рашид

Като съюзници на Германия и двете страни, България и Турция, излизат

от Първата световна война победени.  Последиците от участието на България

във войната не се изразявали само в хилядите жертви и в стопанската разруха.

На  27.09.1919  г.  в  парижкото  предградие  Ньой  България  подписала  така

наречения  Ньойски  мирен  договор,  който  бил  не  двустранен  акт,  а  грубо

наложен диктат на съглашенците над българския народ.

По силата на този договор България трябвало да плаща 2 милиарда и 250

милиона златни френски франка репарации в срок от 37 години, като се започне

от 01.01.1920 г. с 2 % лихви върху общата сума за първата година и с 5 % за

следващите  години.  Освен  това  България  трябва  да  предаде  на  бившите  си

неприятели във войната – Сърбия, Гърция, Румъния 13 500 млечни крави, 9200

вола, 123 бика, 12 500 коня, 33 000 овце и др. 

Съгласно  договора  България  трябвало  да  предаде  на  съюзниците  от

Съглашението  придобитата  през  Балканската  война  Западна  Тракия  и  да

отстъпи на Сърбия Западните покрайнини, Струмишкия окръг и няколко села от

тогавашната Кулска околия. България била лишена да има своя редовна армия.

Според Ньойския договор на ней й се разрешавало да организира малобройна

наемна,  доброволческа  войска  жандармерия  и  подгранична  стража,  чийто

състав да не надхвърля 33 000 души.1

Ньойският  договор  за  мир  поставил  България  в  крайно  тежко  и

унизително  положение  –  той  отнемал  както  икономическата,  така  и

политическата независимост на българския народ, обричал го за много години

на глад и лишения.

На 21.V.1920 г. било съставено самостоятелно земеделско правителство

начело с Александър Сатмболийски, който освен поста министър-председател

поел и Министерството на външните работи.  Няколко месеца по-късно,  през

1 Стенографски дневници на ХVІІІ ОНС, І РС, 774-802.

261



август 1920 г. правителството на Стамболийски било принудено да ратифицира

Ньойския договор.

С подписаното в Мудрос примирие Турция била задължена (чл.23) да

скъса  дипломатическите  си  отношения  с  всички  свои  бивши  съюзници  във

войната, в това число и с нашата страна. България също била задължена (чл.3 от

тайните членове на договора за примирие, подписан в Солун на 29.09.1918 г.) да

скъса  дипломатическите  си отношения  с  бившите си съюзници във войната,

разбира се  - и с Турция.

С  писмо  –  нота  от  28.11.1918  г.  министърът  на  външните  работи  на

Турция  Мехмед  Решид  паша  уведомил  българския  пълномощен  министър  в

Истанбул Колушев, че българските  дипломатически представители (в  Измир,

Одрин  и  Истанбул)  трябва  да  напуснат  пределите  на  Турция.2 Освен  това

възползвайки  се  от  трудното  положение,  в  което  изпада  България  след

сключването през 1919 г. Ньойски договор, Гърция окупира Западна Тракия.

По-късно тази постъпка на свършен факт от гръцка страна бива узаконена на 19

– 26 април 1920 г.

Съглашенските  сили  се  събират  в  Италианския  град  Сан  Ремо,  за  да

разгледат условията на мирния договор с Турция. Едно от решенията, които се

вземат  на  това  събрание,  което  е  своеобразна  прелюдия  към  по-късния

Севърски договор, е предоставянето на Източна и Западна Тракия на Гърция.

Тази  препоръка,  която  по-късно  насила  е  наложена  на  Османската

държава  със  Севърския  договор3 е  продиктувана  от  страна  на  англичаните.

Англия го прави, за да засили позициите на Гърция, която има като своя база на

Балканите. Това решение поражда дълбоко недоволство у турския и българския

народ. Особено лишаването на България от възможността за излаз на Бяло море

при Дедеагач кара българите да се сближат още повече с турците 4.

С подписването на Мудроското примирие на 30.10.1918 г. и Солунското

примирие  (29.09.1919  г.)  дипломатическите  представители  на  двете  страни

България и Турция повече не можели да имат своя самостоятелна легитимация.

2 ЦДА, ф. 321, оп. 1, а.е. 2699, л. 8.
3 Текстове по международно право и политическа история. (тур.) Печатница на Турското
историческо дружество, Анкара, 1953, том 1. 525-691. 
4 Тугладжъ, Парс. България и българо-турските отношения. Истанбул, 1984. 119.
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Налагало се  защита  на  интересите  на  двете  страни да  бъдат поети от  някои

неутрални, невоювали в Първата световна война държави.

Интересите на България – дипломатически и стопански – били поети от

Шведската легация в Истанбул. Испанската легация в София поела защитата на

турските интереси в България.

С откриването на великото национално събрание на Турция на 23 април

1920  г.  в  Анкара  истанбулското  марионетно  правителство  фактически

престанало  да  бъде  законно  правителство  на  Турция.  Законен  изразител  на

волята,  интересите  и  съдбата  на  турския  народ  вече  станало  Великото

национално събрание на Турция начело с Мустафа Кемал паша.

На 30 април 1920 г.  Мустафа Кемал се обърнал от името на ВНСТ с

писмо до българския министър-председател Александър Стамболийски. С оглед

на  ненормалното  положение  на  взаимоотношенията  между  България  и

анкарското  правителство,  на  трудностите,  при  които  били  поставени  да

действат  представителите  на  ВНСТ  в  чужбина,  писмото  на  Мустафа  Кемал

паша се получило в Министерството на външните работи едва на 14 август 1920

г.5 

В писмото си Мустафа Кемал, като подчертава,  че на 16 март 1920 г.

турският парламент бил “осквернен във време на заседанието си” и че много

депутати  били  арестувани  от  английската  полиция  и  интернирани  и  че  в

Анадола било свикано Великото национално събрание, което взема в ръцете си

сегашните и бъдещи съдбини на Отечеството, пише на Стамболийски:

“Великото национално събрание ме удостои с честта да ме натовари да

доведа до знанието на Ваше превъзходителство енергичния протест на неговите

членове против тоя своеволен и противен на постановленията на примирието

акт,  който  още  веднъж  потвърди  недоволството  на  османския  народ  върху

резултатите от Конференцията за мира.

Парламентът,  този  светая  светих  и  признат  за  такъв  от  всички

цивилизовани  нации,  бе  осквернен  (еte  viole)  във  време  на  заседанието  си;

представители  на  народа  бяха  обявени  от  английската  полиция  като

злосторници,  въпреки  живите  протести  на  камарата:  сенатори,  депутати,

5 ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 551, л. 148, 152.
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генерали,  писатели,  бидоха  арестувани  с  окови  на  ръцете  в  домовете  си  и

заточени;  най-сетне  нашите  официални  частни  учреждения  бяха  заети  със

силата на щиковете, основавайки се единствено на правото на по-силния.

Предвид  потъпкването  на  всички  негови  права  и  извършеното

накърняване на неговия суверенитет, османският народ по заповед на неговите

представители, събрани в Анкара, избра един изпълнителен комитет от средата

на събранието, който взе в ръцете си управлението на страната.

Като донасям гореизложеното на Ваше превъзходителство – продължава

Мустафа  Кемал  в  писмото  си  до  Стамболийски  –  имам чест  да  Ви  съобщя

желанията  на  народа,  изказани  и  одобрени  в  заседанието  на  Великото

национално събрание от 13 април 1920 г.

В  началото  на  1920  г.  правителството  на  Александър  Стамболийски

направило  няколко  опита  за  откриване  на  самостоятелно  дипломатическо

представителство в Турция.

За  съжаление  победителите  съглашенци  се  противопоставяли  на  това

искане  на  българското  правителство.  Направен  бил  опит  за  пробив  чрез

правителството  на  Франция.  Но  и  той  останал  безуспешен.  “Френското

правителство в съгласие със своите съюзници – съобщава в телеграма от 23

декември  1920  г.  българският  пълномощен  министър  в  Париж  Савов  до

Министерството на външните работи – не се съгласява България да има комисар

или министър  в  Турция,  отношенията  към която  до  ратификацията  на  мира

остават ония, определени от договора за примирието. 6

След създаването на Великото национално събрание на Турция в Анкара

Александър  Стамболийски  ясно  разбирал  разликата  между  султанското

правителство  в  Истанбул,  послушно  оръдие  на  победителите  съглашенци,  и

новото правителство в Анадола, което било единственият законен представител

на турския народ. В лицето на ВНСТ, чийто пръв ръководител бил Мустафа

Кемал  паша,  българският  държавник  виждал  стремежа  на  революционното

правителство за изграждане на такава Турция, която коренно да се различава от

старата  Османска  държава.  За  това  именно  Стамболийски  правел  всичко

възможно за установяване на преки дипломатически отношения с кемалистите.

6 ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 1376, л. 1.

264



Разбира се, съобразявайки се с международното положение на България,

Александър Стамболийски в редица случаи не бил последователен;  лавирал от

една  страна  на  друга,  но  по  начало  той  бил  за  искрени  добросъседски

отношения  с  изграждащата  се  нова  Турция  под  ръководството  на  Мустафа

Кемал паша.

В началото на 1921 г. българското консулство в Истанбул (което се е

занимавало  със  стопански  въпроси)  се  отделило  от  Шведската  легация  и

започнало по-самостоятелна дейност. Все още обаче дипломатическите въпроси

минавали и се разрешавали посредством легацията опекун.

През  втората  половина на  1921 г.  правителството  на  БЗНС изпратило

тайна  дипломатическа  мисия  в  Анкара  в  състав  Ангел  Грозков7,  народен

представител  от  парламентарната  група  на  БЗНС,  капитан  Григор  Писарев,

адютант  на  жандармерията  и  Паскал  Енчев,  търговец.  Официално  те  се

представят като търговци, а всъщност задачата им е да подготвят почвата за

установяването  на  директни  приятелски  отношения  между  анкарското

правителство и българското правителство на Стамболийски. Ръководителят на

делегацията  А.  Грозков  е  приет  от  Кемал  Ататюрк,  а  другите  членове  на

делегацията от Исмет Иньоню.8

За  съжаление,  това  посещение  не  е  останало  тайна  за  съглашенците.

Западният  печат  и  някои  балкански  страни  предприели  остри  атаки  срещу

правителството на БЗНС. Първенството в това отношение държал английският

вестник  “Дейли  телеграф”.  Този  вестник  в  броя  си  от  16  август  1921  г.

недоумява  “защо  на  кемалистите  все  още  се  позволява  да  държат

полуофициален  пратеник  в  България9,  използвай  посещението  на  Грозков  в

Анкара,  за  да  оклевети  правителството  на  БЗНС,  като  с  това  усложни  още

повече и без това тежкото международно положение на България. Вестникът

7 Ангел Грозков е роден през 1879 г. в с. Ябълково, Хасковско. Участник в Учредителния
конгрес на БЗНС през 1899 г. в Плевен. От 1911 до 1923 г. непрекъснато избиран за народен
представител в парламентарната група на БЗНС. Един от на-доверените и близки хора на
Александър Стамболийски. Превратът на 9 юни 1923 г. го заварва като подпредседател на
Народното  събрание.  Заедно  със  Спас  Дупаринов  организирал  съпротива  срещу
деветоюнците, но след като не успял, направил опит да мине границата в Турция. Заловен
при с.  Главен – Черепово,,  той бил жестоко малтретиран и хвърлен в затвора.  Умира в
затвора на 14 септември 1924 г. Вж. Земеделско знаме, бр. 2-3 от 21 октомври 1924 г.
8 Хаков, Дж. История на съвременна Турция ХХ в. София, 2000.  
9 Dayli telegraf , 16 август 1921 г.
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изпратил свой специален кореспондент в София, полковник Репийнгтон, който

да  проучи  подробностите  по  отиването  на  Грозков  в  Анкара.  Английският

офицер се е срещал с най-различни среди, за да научи “нещо” за Грозков или

против правителството на БЗНС. Репийнгтон публикувал в “Дейли телеграф”

серия  статии  под  общо  заглавие  “Българските  работи”.  В  една  от  тях  под

заглавие “Обвинения и отговори” той писал: “Грозков се върна в България и се

обади  на  Стамболийски...  Той  донесъл  от  Анкара  интересни  известия  за

бъдещата стратегия на Кемал паша и министър-председателят Стамболийски не

скри факта от мен, но заяви, че пътуването не е било официално, а просто имало

за цел сключване на договори за тютюни и хранителни припаси”.10 Репийнгтон

не  се  задоволил  само  със  срещата  със  Стамболийски.  Той  се  срещнал  и

разговарял и с цар Борис, който му казал, че сделката била за тютюн и серене и

че не е имало никакви преговори.11

Посещението  на  Грозков  оживено  се  коментирало  и  от  печата  на

балканските  страни.  Така  например  румънските  вестници  “Епоха”  и  “Ора”

окачествили мисията  на Грозков  като “Ориентация на българската  политика,

която имала една идинствена цел – скъсване на договорите.12 В България също

се е вдигнало шум по повод посещението на Грозков в Анкара от страна на

опозицията.  В  Народното  събрание  Александър  Малинов,  лидер  на

Демократическата партия, заявил: “Аз питам тая България, стопански съсипана,

физически и духовно уморена, тая руина, с какви средства разполага, за да се

ангажира в едно дело, каквото е делото на Кемал Паша?”.13

Лидерът  на  радикалната  партия  Стоян  Костурков  също взел  думата  в

Народното събрание. “Един случай, който не трябва да се забравя и за да не се

повтаря, трябва да се припомни – заявил Костурков – е отиването на Грозков

при Кемал паша... Ние си навлякохме укорите и неприязънта не само на нашите

съседи, ами и на ония, които ги бранят, които ги покровителствуват – големите

държави”.14

10 Dayli telegraf, 24.VІІІ.1921 г.
11 Dayli telegraf, 26.VІІІ.1921 г.
12 Епоха, 18.VІІ.1921 г.; Ора, 18.VІІ.1921 г.  
13 Стенографски дневници на ХІП ОНС, ІІ ИС, 27.VІІІ.1921 г.
14 Пак там
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Съглашенците упражнили силен натиск върху правителството на БЗНС.

Те настоявали за разясняване на случая, за даване пълно  осветление по повод

посещението  на  Грозков  и  приятелите  му  в  Анкара.  На  20.VІІ.1921  г.

правителството  на  БЗНС  връчило  на  дипломатическите  представители  на

великите сили в София нота, с която напълно се опровергавали отправяните му

обвинения.  “Българското правителство – се казва  в  нотата  – не е  изпращало

никаква мисия било в Москва, било в Анкара с цел за съюз против когото и да е

било.  То  е  правило  само  постъпки  да  се  върнат  българските  пленници  и

градинари  в  Русия...  Депутатът  Грозков,  запасният  офицер  Писарев  и

търговецът Енчев са заминали за Анкара без визиран паспорт от българската

легация в Истанбул и те предприели това пътуване с чисто търговски цели”.15 В

парламента Александър Стамболийски също заявил “Дължа да ви декларирам,

че България няма връзки нито с Ангора, нито с Москва...”.16

За да се разсеят обвиненията и вдигналия се шум, А.Грозков взел думата

в Народното събрание и излязъл в печата с няколкото интервюта. В близкия до

БЗНС вестник “Напред” под заглавие “Какво казва А. Грозков около шумното

негово пътуване” Грозков изтъкнал: “Бях решил да замина за Истанбул снабден

с пълномощно от земеделския синдикат “Родопи” в Хасково... В Истанбул от

артикулите,  които можах да продам за сметка на синдиката,  аз се убедих, че

сделката в Истанбул няма да сключа. Реших да замина за Анадола... От всички

разговори, които водих със селяни, граждани, чиновници, офицери и войници

при пътуването си – изтъква Грозков по-нататък – убедих се,  че те вярват в

крайна победа, която смятат, че е тяхна... Като политик и народен представител,

интересувах се много от управлението на Анадола. Стремят се да управляват по

един най-демократичен начин... Мустафа Кемал паша ходи из града в цивилни

дрехи  като  обикновен  гражданин  с  бастунче.  Турското  население  го

боготвори...”.17

Известна светлина за “мисията” на Грозков хвърля и софийският вестник

“Ново  време”,  който  се  отнася  с  големи  симпатии  към  Кемал  паша  и  към

националноосвободителната  борба  на  турския  народ.  Под  заглавие  “На

15 Народ, бр. 158 от 25.VІІІ.1921 г.
16 Стенографски дневници на ХІХ ОНС, ІІ ИС, 27.08.1921 г.
17 Напред, бр. 624 от 29.VІІ.1921 г.
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Анадолския фронт” вестникът  пише:  “Нам се  удаде случай да  се срещнем с

един виден българин, току-що завърнал се от сърцето на Анадола – гр. Анкара.

Същият  е  бил  допуснат  и  на  фронта,  гдето  обиколил  войсковите  части.

Впечатленията са, че турската армия е добре екипирана и със силен дух, обаче

им липсват технически средства... Кемал паша е национална гордост; неговият

образ е въздигнат до култ и влизането му в събранието се посреща с овации...”.18

А.Грозков и Гр. Писарев били фиктивно командировани в Анадола от

Министерството на търговията за “проучване пазарите на вълнени платове.

Всъщност,  по  нареждане  на  Александър  Стамболийски  А.Грозков

трябвало да постигне  едно здраво и трайно разбирателство с Мустафа Кемал

паша с оглед на по-нататъшното положение и развитие на България и Турция.

Оказвайки подкрепа на кемалистка Турция, в същото време българското

правителство  трябвало  да  получи  съгласието  на  Кемал  паша  турското

правителство да предпочете  на предстоящите международни конференции не

Гърция, а България за западен съсед на Турция. Капитан Григор Писарев пък

имал  задачата  да  проучи  военноматериалните  възможности  и  тактиката  на

освободителната война срещу англо-френско-италианските и гръцките войски.

Поради  крайно  трудните  условия  на  пътуване,  Грозков  и

съпровождащата го делегация пътували с парахода “Акдениз” до Инеболу. 

От Инеболу българската дипломатическа мисия пътувала до Анадола в

продължение на пет дни, съпровождана от едно конно кавалерийско отделение.

Там А. Грозков бил приет както казахме по-горе от Кемал паша, а Г. Писарев

бил в постоянен  контакт с  Исмет паша.  За да поддържат връзка  със  София,

Гр.Писарев имал на разположение военен шифър. За тази цел Мустафа Кемал

паша  наредил  да  се  построи  помощна  радиостанция  в  Едирне.  Българската

делегация  била  посрещната  с  голямо  уважение  и  внимание  от  страна  на

ръководителите  на  нова  Турция.  Българската  делегация,  придружена  от

Мустафа Кемал паша и Исмет паша, обиколили фронтовете при Ески шехир,

Инеболу, Кастамону, Анталия, Сивас, Кютахия и др.

Посещението на А.Грозков и другарите му в Анкара било правителствен

акт, предприет със знанието на първия министър на България. Разговорите били

18 Ново време, бр. 271 от 2.VІІІ.1921 г.
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водени  от  името  на  двете  правителства.  Разбира  се,  не  изключваме

възможността да е било подписано и някакво споразумение между двете страни,

но  за  съжаление  липсата  на  документи  засега  ни  кара  да  правим  само

предположения.

Посещението  на  А.Грозков  в  Анкара  в  значителна  степен

дискредитирало правителството на БЗНС пред съглашенците победители, които

станали не само много бдителни, но и много подозрителни.

Въпреки  това  Александър  Стамболийски  не  променил  своето

положително  отношение  към  национално-освободителната  борба  на  турския

народ.  Той  не  се  отказвал  от  намерението  си  за  установяване  на

дипломатически  отношения  между  двете  страни.  На  26.Х.1922  г.

Ал.Стамболийски произнесъл голяма реч в парламента, в която се спрял и на

събитията в Турция. “Трябва да признаем – изтъкнал Стамболийски – заслугата

на  Турция  в  лицето  на  нейния  велик  държавник  Кемал  паша...  Заедно  с

ревизията на Севърския договор ще започне ревизията на всички тежки клаузи

от другите договори. Търпение. Нашите отношения с Турция, която сега става

наш  съсед,  могат  да  бъдат  само  добри,  приятелски.  Общите  интереси  ни

диктуват да живеем в мир помежду си”.19

В края на 1922 г. Александър Стамболийски изпратил в Анкара близкия

на БЗНС търговец Ц.Пуканичаров, придружен от Б. Ачков.20  В своите спомени

Ц.Пуканичаров разказва следното за срещата с Мустафа Кемал: “Стамболийски

ме накара да си набележа четири – пет конкретни въпроса, които трябваше да

съобщя устно на Кемал паша в лична среща с него.  На пашата трябваше да

предам и желанието на българското правителство за добросъседски отношения

с Турция и засилване на същите”.21 

Срещата  с  Мустафа  Кемал  преминала  в  много  сърдечна  приятелска

атмосфера. Предавайки впечатленията си в правителствения вестник “Победа”,

Б  .Ачков  пише:  “Мустафа  Кемал  храни  особени  симпатии  към  българския

народ,  когото  познава  много  от  близо.  Той  спомена  за  качествата  на  нашия

народ, които много цени, за стремежа на българина за свобода и независимост,

19 Победа, бр. 220 от 27.Х.1922г.
20 Б. Ачков – секретар на официозния анкарски представител в София Джеват Абас бей, за
който ще стане въпрос по-нататък
21 ЦДА, ЧП № 478
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като  приведе  за  пример  борбите  ни  в  тази  насока  преди  и  след

Освобождението... След това пашата каза, че между двата народа – българския

и турския – няма абсолютно никакви спорни въпроси,  а напротив – взаимни

симпатии”.22

В края  на  1922  г.  правителството  на  Ал.Стамболийски  възложило  на

генералния консул в Едирне (Одрин) Тодор Марков “тайна мисия” – да замине

за  Анкара  и  сондира  революционното  анкарско  правителство  за  едно

добросъседско разбирателство. 

Снабден с документи за свободно пътуване, издадени на чуждо име – на

25.І.1923 г.  Т.Марков пристигнал в  Измир,  където била уговорена срещата с

Мустафа Кемал. Два дни по-късно Марков направил първата визита на Мустафа

Кемал в предградието “Гьоз тепе”.  Визитата била кратка.  На следващия ден,

28.І. Марков и Мустафа Кемал разговаряли повече от два часа.

Пратеникът на българското правителство изложил пред Кемал Ататюрк

няколко въпроса, които евентуално би поставило българското правителство за

разрешение при уреждането на едно турско-българско разбирателство. Марков

сондирал  мнение  с  вожда  на  националноосвободителната  борба  на  турския

народ по въпросите за Западна Тракия, отнета на България от Съглашението и

дадена  на  Гърция,  по  жебанския  въпрос,  екзархийския  въпрос,  въпроса  за

взаимната  търговия  и  за  установяване  на  дипломатически  отношения  между

двете  страни.  В  резултат  от  водените  разговори  двамата  стигат  до

заключението,  че  няма  никакви  пречки  за  установяването  на  приятелски  и

добросъседски отношения между България и Турция.23

В  рапорт  от  08.ІІ.1923  г.  българският  пратеник  съобщава  на

Ал.Стамболийски:: “У нас – заяви ми Мустафа Кемал – са големи симпатиите

към българския народ, чувствата на когото познаваме и достойнствата на когото

високо  ценим.  Аз  имам  най-отлични  спомени  от  едногодишния  ми живот  в

София като  военно аташе  и до сега  съм в кореспонденция  с  някои  почтени

семейства,  с  които  се  запознах.  Ние  знаем  горещия  прием,  който  оказа

българския народ на нашите бежанци от Тракия... По въпроса за установяване

на  нормални  дипломатически  отношения  –  продължи  Мустафа  Кемал  –  аз

22 Победа, бр. 312 от 22.ІІ.1923 г.
23 Хаков, Дж. История на Съвременна Турция ХХ в. София, 2002
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мисля,  че  няма  никакви  пречки  към  установяването  им,  било  напълно

официални,  било  официозни.  Нам  –  изтъкнал  Мустафа  Кемал  паша  –  ни  е

нужен един приятелски народ на Балканите, а българският народ географски,

политически  и  икономически  най-добре  отговаря  на  нашите  нужди.  Една

дружба между двата народа ще направи нас и вас по-силни и по независими... А

що се  отнася  до Западна  Тракия,  ние никога  не  сме мислили сериозно  да  я

превземем, макар тя да влиза в нашия “Национален обет”... обаче за България тя

е от жизнено значение и затова сме готови да ви поддържаме за нея”.  24  

По-нататък Мустафа Кемал заявил пред Марков, че въпросите, които той

е  сондирал,  считайки,  че  българското  правителство  може  да  ги  постави  за

разрешение, “са уместни и лесно приемливи”.25

Разговорите  между  Марков  и  Ататюрк  в  Измир  още  веднъж

потвърждават взаимната заинтересованост от установяването на приятелски и

добросъседски отношения между България и Турция.

Въодушевявано  от  най-искрени  чувства  за  установяване  на

дипломатически  отношения  с  анкарското  правителство  (макар  и  при  много

трудни  обстоятелства),  правителството  на  БЗНС  правило  различни  ходове.

Обаче въпреки желанието си, българското правителство не може да пристъпи

незабавно  към  установяването  на  нормални  дипломатически  отношения  с

Турция  поради  натиска  от  страна  на  Антантата.  Но  независимо  от  това,  на

01.ІІІ.1923  г.  Министерството  на  външните  работи  назначило  генералния

консул  в  Едирне  (Одрин)  Т.Марков  за  управляващ  българската  легация  в

Истанбул.  Новоназначения  български  дипломатически  представител  веднага

поел поста си, като поставил открито пред Министерството на външните работи

въпроса  “какво  поведение  да  държи  пред  представителите  на  анкарското

правителство”. В последвалия отговор на Министерството на външните работи,

подписан  от  Ал.  Стамболийски,  се  нареждало:  “Ще  се  вързържате  от

официалността и официалните връзки”.26

С  оглед  на  външната  легитимация,  която  имал  българският

дипломатически  представител  в  Истанбул  (както  изтъкнахме  интересите  на

24 ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 2976, л. 2-16.
25 Пак там 
26 ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 1376, л. 6. 
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България в Турция се защитавали от шведската легация, а интересите на Турция

в България – от испанската легация),  една от първите визити,  които Марков

направил,  била  до  шведския  пълномощен  министър.  Последният  останал

изненадан от назначението на Марков. Пред него той изрично подчертал,  че

като  управляващ българската  легация  в  Истанбул,  трябва  да  се  въздържа от

официалните връзки с представителя на анкарското правителство Аднан бей.27

В  началото  на  март  1923  г.  в  Истанбул  пристигнал  софийският

митрополит  Стефан.  Според  в.  “Пастирско  дело”  митрополитът  заминал  за

Истанбул  за  уреждане  въпросите  за  правата  на  тракийските  бежанци,

българските  църкви  и  свещеници  от  Източна  Тракия  и  за  уреждане

положението  на  Екзархията.28 Междувременно  заместник-екзархът  получил

поверително писмо от синода в София, че митрополит Стефан нямал мисия да

урежда екзархийския въпрос.29

“Църковен вестник” в един от  броевете си посочва, че Светият синод на

българската  църква  не  е  натоварвал  с  такава  мисия  митрополита.30 На  едно

запитване  на  българския  дипломатически  представител  в  Истанбул  до

Министерството на външните работи относно мисията на митрополит Стефан

лично Александър Стамболийски отговорил: “Митрополит Стефан има мисия

да преговаря с  турското правителство по ликвидиране на всички въпроси от

църковен и църковно-стопански характер. Той иде в помощ на легацията”.31

На  13.ІІІ.1923  г.  управляващият  българската  легация  в  Истанбул

Т.Марков уведомил представителя на ангорското правителство д-р Аднан бей за

мисията на митрополит Стефан, за което го помолил да съобщи на анкарското

правителство.  До  27  март  не  бил  получен  никакъв  отговор  от  Анкара  за

започване на преговорите.  Ако се съди от интервюто,  дадено от митрополит

Стефан и софийския вестник “Ден”32 и изнесеното от истанбулския вестник “Ла

тюрки нувел”33, от водените преговори митрополитът останал с впечатления, че

се е получило повече, отколкото се очаквало в София. За съжаление, кога и как

27 ЦДА, ф. 321К, оп.1, а.е. 2822, л. 72; ф. 176, оп. 4, а.е. 2981, л. 8.
28 Пастирско дело, бр. 10 от 9.III.1923 г. 
29 ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 2981, л. 17. 
30 Църковен вестник, бр. 12 от 17.ІІІ.1923 г. 
31 ЦДА, ф. 176К, оп.4, а.е. 2981, л. 18 
32 Ден, бр. 632 от 31.ІІІ.1923 г.
33 La Turquie nouvelle, бр. 119 от 07.ІV.1923 г.

272



са били водени преговорите, за които споменава митрополит Стефан, на нас не

ни е известно. Но в същност на практика не било получено нищо. Сондажът, за

какъвто  се  смятала  мисията  на  софийския  митрополит,  както  казват  хората,

“ударил  на  камък”.  Разбира  се,  причините  за  това  се  криели  не  толкова  в

нежеланието  на  турското  правителство  да  се  разреши екзархийският  въпрос,

въпросът за българските църкви и клирици, а също и въпросът за положението

на  тракийските  бежанци.  Преди  всичко  между  двете  правителства  не  били

установени никакви дипломатически отношения, което пречело за воденето на

каквито  и  да  било  преговори.  Още  повече  моментът  бил  крайно

неблагоприятен. В Анкара били изцяло погълнати от изготвянето на отговор на

лозанския мирен договор, на който Турция разчитала твърде много. Освен това

преговорите  се  водели  посредством  трето  лице,  представител  на  турското

правителство в Анкара, което не било сведущо по същество на въпросите.34

Тази  безуспешна  мисия  на  митрополит  Стефан  не  обезкуражила

българския дипломатически представител в Истанбул Т.Марков да продължи да

работи за установяване на дипломатически връзки между двете страни. В едно

запитване до Министерството на външните работи Марков отново повдигнал

въпроса  за  поведението  му  пред  анкарското  правителство.  С  телеграма  от

02.ІV.1923  г.  Ал.Стамболийски  в  качеството  си  на  министър  на  външните

работи му наредил:  “С представителя на Анкара ще поддържате  отношения,

обаче отношенията между анкарското правителство и България по причини от

външен  характер  не  могат  да  бъдат  още  официални,  а  само  официозни.

Официално  защитата  на  българските  интереси  е  още поверена на  шведската

легация, към която сте аташиран лично, като запазвате обаче положението си на

управляващ  легацията  и  уредите  една  напълно  самостоятелна  българска

легационна и консулска служба.35

 В заключение на тази телеграма се подчертава: “На вас не представя да

видите  как  ще  поддържате  официалните  отношения  с  Анкара...  Вашето

постоянно  отиване  в  Анкара  ще  повдигне  голям  шум,  а  използването  на

34 ЦДА, ф. 321К, оп. 1, а.е. 2804,  л. 8-10.
35 ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 1367, л. 18.
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секретаря  (става  дума  за  секретаря  на  легацията  Алтънов)  в  случая  е  по-

незабелязано“.36

На  08.04.1923  г.  управляващият  българската  легация  в  Истанбул

извършил  един  самостоятелен,  похвален  патриотичен  дълг.  Над  сградата  на

легацията за първи път от излизането на България от Първата световна война

бил  издигнат  българският  национален  трибагреник.37 На  10.ІV.1923  г.

Министерството  на  външните  работи  изпратило  до  управляващия  българска

легация в Истанбул следната телеграма: “Министерството на външните работи

не е против непосредствени разговори с Анкара,  но за сега  международната

обстановка  не  му  позволява  още  да  завързва  редовни  дипломатически

отношения с Турция, което обаче ще стане в скоро времзе”.38

В началото на май 1923 г. турското правителство направило официални

постъпки за установяване дипломатически отношения между двете страни. По

подобие на изпратения свой представител в Румъния анкарстото правителство

предлагало  да  изпрати  свой  представител  и  в  София.  По  този  повод

управляващият  българската  легация  Т.Марков с  една телеграма  от  7  май  до

Министерството на външните работи споделил своето мнение. “Ще повредим

непоправимо интересите си, ако афронтираме това турско желание“.39 България

все  още  проявявала  колебание  по  този  въпрос,  но  МВРИ  дало  съгласие  на

анкарското  правителство  да  има  свой  представител  в  България,  който  обаче

първоначално трябвало да бъде аташиран към испанската  легация в София.40

Този отговор,  разбира се,  не удовлетворил д-р Аднан бей – представител на

Анкара в Истанбул,  с когото Т.Марков разговарял.  Анкарският представител

настоял  турското  правителство  да  има  свой  представител  в  България,

независимо от испанската легация.41

В кроя на май 1923 г. България в лицето на Министерството на външните

работи  дало  съгласието  си  между  двете  страни  да  се  установят  нормални

дипломатически отношения,  като се разменят и официозни представители.  В

телеграма  от  27  май  1923 г.Министерството  на  външните  работи  уведомило

36 ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 1367, л. 18.
37 Пак там; ф. 321К, оп. 1, а.е. 2807, л. 50-58.
38 Пак там, ф. 176К, оп. 4, а.е. 1376, л. 18.
39 Пак там, л. 22.
40 Пак там, л. 23.
41 Пак там, л. 26.
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българския  дипломатически  представител  в  Истанбул,  че  то  е  съгласно

анкарското  правителство  да  има  свой  официозен  представител  в  София,

независимо  от  испанската  легация.  По  нататък  в  телеграмата  се  съобщава:

“Скоро министерството ще изпрати писмо до шведската легация, с което ще се

освободи от връзките си с нея и нашата легация ще стане официозна“.42

За съжаление на 09.VІ.1923 г. в България бил извършен военен държавен

преврат. Правителството на БЗНС било свалено, Александър Стамболийски и

десетки други дейци били убити.

Усилията  на  правителството  на  БЗНС  за  установяване  на

дипломатически  добросъседски  отношения  между  България  и  Турция  били

крупен  положителен  факт  във  взаимоотношенията  между  двете  страни.

Въпреки тежката международна обстановка, в която била поставена България,

налице  били  всички  условия  за  окончателното  установяване  на  нормални

дипломатически отношения между България и Турция за подписването на един

желан от двата съседни народа договор за приятелство и сътрудничество.

Военната и стопанска помощ

Националноосвободителната борба на турския народ под ръководството

на  самия  Мустафа  Кемал  паша  против  клаузите  на  позорното  Мудроско

примирие,  против Севърския  договор и окупация  и  дележ на Турция е  била

твърде  близка  по  същество  на  българския  народ.  Понесъл  на  плещите  си

заробващия и убийствен Ньойски договор, принуден да плаща тежки репарации

и военни контрибуции, българският народ виждал в съдбата на турския народ

своята  лична  съдба,  наложена  от  победителите  съглашенци.  Поради  тази

причина  той  се  отнасял  с  дълбоко  уважение  и  съчувствие  към  борбата  на

Турция и доколкото възможностите му и обстановката позволявали, му оказала

своята безкористна морална и материална подкрепа. Освен това то се дължало и

до известна степен на голямото уважение към личността и делото на Мустафа

Кемал  Ататюрк,  вдигнал  турския  народ  на  всенародна  борба  срещу

окупационните сили.

42 ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 1367, л. 26; Военната и стопанска помощ на България, оказвана на
Анкарското правителство. Мисията на Джеват Аббас бей (Гюрер) – личен пратеник на Мустафа
Кемал Паша в София.
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През годините 1913 – 1915 г.,  когато турски пълномощен министър в

София е Фетхи бей /Окьияр/, майор Мустафа Кемал е турски военен аташе в

България.43 През  тези  години  той  влиза  в  контакт  с  голяма  част  от

представителите  на  българската  общественост,  запознава  се  отблизо  с

българския народ, у когото вижда прекрасни черти – гостоприемство, искреност

и трудолюбие.44

През своето пребиваване в  България Мустафа Кемал установил личен

контакт с много партийни и обществени дейци.

В началото на март 1920 г. по настояване на Кемал Ататюрк в Анкара

пристигнал  приятелят  му,  народният  представител  Д.  Ачков.  За  съжаление,

каква е била целта на това посещение, не ни е известно за  сега. Но не можем да

не подчертаем ония мисли, изказани от Мустафа Кемал Ататюрк пред Д.Ачков

по отношение на националноосвободителната борба в Анадола. След връщането

си от Анкара Д.Ачков споделил впечатленията си от срещата с Мустафа Кемал

паша с българския пълномощен министър в Истанбул. 

Мустафа  Кемал  бил  заявил  пред  своя  приятел,  че  “организираната

милиция”, т.е. “Куввай Миллие” щяла да действува по подобие на българските

чети в Македония, чиито действия им служели като терк.45

Българският  народ  оказал  действена  подкрепа  на  борбата  на  турския

народ  в  Анадола.  Онова,  което  трябва  да  се  подчертае  на  първо  място,  е

участието на християнското (българско) население в самите събития в Анадола.

Както  отбелязва  руският  историк  Мих.Павлович,  кемалистката  революция  в

Анадола  била  подкрепяна  от  християнското,  т.е.  българското  население  в

България  и  Тракия.46 В  това  отношение  интересно  е  едно  съобщение  на

швейцарския  вестник  “Национал  Цайтунг”,  в  което  се  изтъква,  че  България

изпращала уволнени войници и офицери в Мала Азия, за да воюват редом с

43 Е. В. Sapolyo. Kemal Ataturk ve milli mucadele tarihi, Istanbul, 1959, 80-90; Lord Kinross.
Ataturk. London, 1964, 59-67. 
44На 27 декември 1928 г. в Анкара станала сватбата на Джеват бей, турски пълномощен
министър в Атина и Балкис ханъм – дъщеря на директора на Истанбулските музеи Халил
бей. След подписването на гражданския брак в салоните на Ангора – Палас бил даден голям
прием,  открит  от  Мустафа  Кемал  паша.  След  като  държал  тостове  за  младоженците  и
другите присъстващи, Мустафа Кемал Ататюрк говорил и по политиката и изтъкнал, че
много обича  българите,  които  той  познавал  добре и  които  били  храбри,  трюдолюбиви,
пестеливи, трезви (ЦДА, ф. 321К, оп. 1, а.е. 2968, л. 174) 
45 ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 551, л. 83, 89.
46 Павлович, Мих. Кемалисткое движение в Турция. – Красная новость, 1921, № 1, 224. 
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турските националисти срещу окупаторите47. През  октомври 1921 г. бившият

български  генерален  консул  в  Истанбул  и  по-сетне  редактор  по  печата  при

консулството.

Я.Пеев  се  срещал  в  Анкара на  няколко  пъти и  разговарял с  Мустафа

Кемал, като между другото му предлагал и своята помощ и сътрудничество48.

От редица дипломатически преписки и ноти става ясно, че България тъй

или иначе е доставяла оръжие за кемалистите в Анадола. Ще се позовем само на

няколко  документа.  На  30.VІ.1920  г.  главнокомандващият  съглашенските

войски  у  нас  генерал  Де  Форту  подава  писмо  нота  до  Министерството  на

външните работи,  в което изтъква:  “уведомен съм, че три кораба под турско

знаме са пристигнали в Бургас на 16 юни да вземат въглища. През нощта на 19

юни 4 коли, придружавани от войници, са ходили три пъти между казармата и

пристанището.  Това,  което  се  е  съдържало  в  тия  коли,  било  натоварено  на

турските  кораби,  които  са  заминали,  без  да  вземат  въглища.  През  време  на

своето пребиваване в Бургас капитанът на един от турските кораби бил поканен

от  един  български  войник  да  посети  българския  военен  комендант.  Като

донасям на вниманието Ви тия факти – пише Де Форту – имам чест да привлека

отново  вниманието  Ви  върху  отговорността,  която  би  поело  българското

правителство,  като  се  занимава  с  тайна  търговия  на  оръжие  с  турските

националисти.49

В един рапорт на българската легация в Истанбул от 13.VІІ.1921 г. до

Министерството  на  външните  работи  се  донася,  че  английското  върховно

комисарство в Истанбул имало сведения,  че от Варна на няколко пъти били

контрабандирани  пушки  и  картечници  за  кемалистите.  “В  комисарството

допускат  –  се  казва  в  рапорта  –  че  това  може  да  е  работа  и  на  отделни

неотговорни  лица,  които  за  печалба  или  по  други  съображения  вършат

контрабанда.  Все  пак  те  смятат,  че  това  не  може  да  става  без  знанието  и

съучастието на длъжностни лица – офицери или митнически чиновници”.50

На 26.VІІ.1921 г.  на  Бургаското  пристанище пристигнал  италианският

параход  “Леополис”.  Същия  ден  той  натоварил  един  вагон  съвсем  нови  и

47 Преглед на чуждия печат, бр. 313 от 02.ІХ.1920 г.
48 ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 2016.
49 ДВИА, ф. 3, а.е. 2763.
50 ЦДА, ф. 321К, оп. 1, а.е. 2746, л. 6.
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неупотребявани  картечници  от  тези,  които  се  продавали  на  съглашенските

военни власти  за  хвърляне  в  морето  и  с  тях  заминал  за  Истанбул51.  В  един

вестник,  излизащ  в  Бургас  –  вестник  “Известия  на  Българската  търговска

индустриална камара” по същия повод съобщава, че между товара на Леополис”

имало и 4000 кг оръжие52. В рапорт на българския генерален консул в Истанбул

Ат.Яранов от 1926 г. до Министерството на външните работи се съобщава, че

Шакир  Зюмри,  роден  във  Варна,  бивш депутат  (народен  представител),  бил

доставил на времето за национално-освободителната борба на турския народ 50

000  кг.  Взривни  вещества53.  Освен  това  за  успеха  на

националноосвободителната  борба  на  турския  народ  спомогнало  и

дизертирането на много от насила мобилизираните в гръцката армия българи от

Гюмюрджинско,  Костурско,  Воденско  и  други  краища  на  западна  Тракия  и

Македония. Както съобщава излизащият в Истанбул вестник “Неологос” в броя

си от 17.V.1921 г., “2500 души българи македонци, взети в редовете на гръцката

армия, разквартирувана в Балчова, близо до Измир, се разбунтували и хванали

гората  заедно  с  оръжието  си”54.  Много  от  мобилизираните  преминавали  на

страната  на кемалистите,  давали им ценни сведения и др.  В своите  спомени

редица съвременници разказват трогателни моменти от тежкия поход и събития

из бойните полета на Анадола, от разгрома на гръцките войски и пр.55

За дезертирането  на  българи,  мобилизирани в  гръцката  армия,  според

разказите на много съвременници, спомагало грубото и надменно отношение на

гръцките офицери към тях и преди всичко убеждението за справедливата борба

на турския народ за независимост. Много интересен в този случай е един позив

на Македонската революционна организация от 1922 г. към мобилизираните в

гръцката армия българи. В този позив се казва следното:  “Братя,  гигантската

борба,  която  води  турския  народ...,  ни  зове  всички  към  съдействие  и

сътрудничество.

Всички до днес  пленени или избягали  от гръцката  войска  българи от

Македония и Тракия са гледани от турската войска като братя. 

51 ЦДА, ф. 321К, оп. 1, а.е. 2797, л. 55-57. 
52 Известия на бургаската търговска индустриална камара, бр. 19 от 04.VІІІ.1921 г.
53 ЦДА, ф. 176К, оп. 5, а.е. 450, л. 39.
54 Цитат  по  Народна отбрана,  бр.  600  от  31.V.1921  г.  Вж.  също:  Ново  време,  бр.  668  от
28.V.1921 г. 
55 Иван Траянов. Спомени. – ЦДА, ф. 684, тетр. І, стр. 14-80.
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В името  на  общите  отечествени,  народни и частно  ваши интереси  ви

каним  поотделно  или  задружно  да  преминавате  без  страх  на  страната  на

турските  войски,  днес  истинските  приятели  на  българския  народ,  където  ще

бъдат посрещнати и гледани с братско съчувствие”.56

Наред  със  скромната  материална  (въоръжена)  помощ,  оказвана  на

борбата на турския народ в Анадола, българският народ му оказал и значителна

стопанска подкрепа.57

След окупация на Истанбул от англичаните, преди март 1920 г. Турция и

Истанбул се оказали не само във военна, но и в икономическа блокада. А за

националноосвободителната борба на турския народ, водена под ръководството

на  Мустафа  Кемал  паша,  били  необходими  огромни  количества  хранителни

припаси и стоки.

В  това  отношение  нашата  съседка  получила  значителни  количества

стоки  от  България.  С  това  именно  на  практика  българската  общественост

подкрепила  справедливата  борба  на  турския  народ.  Особено  оживяване  в

българо-турските  стопански  отношения  настъпило  през  1922  г.58 Тогава

България изнесла за Турция 136 300 298 кг стоки за 1 034 225 837 лв.59

На 19 до 26.ІV.1920 г. в Сан Ремо (Италия), както вече изтъкнахме, се

състояла конференция на представители на Съглашението за разглеждането и

окончателното изработване на договора за мир с Турция. Конференцията взела

решение Тракия – Източна и Западна – да се даде на Гърция. Това решение,

оформено  по-късно  със  Севърския  договор  (10.VІІІ.1920  г.)  продиктувано

главно от Англия,  за да засили Гърция като свой преден пост на Балканите,

предизвикало  явното  недоволство  на  българското  и  турското  население.  С

решенията  в  Сан  Ремо  България  изгубвала  правото  на  излаз  на  Бяло  море.

Българското  население  в  Западна  Тракия  трябвало  да  напусне  родните  си

огнища60 и да поеме тежките бежански неволи.

56 ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 1635, л. 96.
57 Стефанов, Ив. Външната търговия на България 1920-1936. София, 1937.
58 Неделчев, Д. Външната търговия на България 1920-1936 г. София, 1937. 
59 Статистика за търговията на царство България с чуждите държави през  1919-1923 г.
София, 1927
60 Божинов, В. Защитата на националната независимост на България 1944-1947 г. София, 1963.
159-163. 
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Положението  в  Тракия  се  изострило  много.  Тракийските  българи

търсили изход от създалото се положение. За това те заставали на страната на

турските  националноосвободителни  войски  начело  с  Джафер  Таяр  или  пък

организирали чети за даване отпор на окупаторите.

От 09 до 13.V.1920 г. в Едирне (Одрин) бил свикан втори поред конгрес

на така  нареченото  “Дружество за  защита  правата  на Тракия  – Пашаели”.  В

продължение на няколко дни бил разискван въпросът за организане и оказване

най-решителна  съпротива  срещу  Гръцката  окупация  на  Тракия.  Конгресът

провъзгласил Джафер Таяр за вожд на Тракия  (Milli komandan)61. В работата на

този  конгрес  на  “Дружеството  за  защита  правата  на  Тракия  –  Паша  ели”

участвал и българският четник Абаджиев, заедно с няколко свои другари.

Преди  още  да  бъде  закрит  Одринския  конгрес,  ръководителите  на

“Дружеството за защита правата на Тракия – Паша ели” уведомили Мустафа

Кемал Ататюрк за  хода на конгреса  и за неговите  решения.  Мустафа Кемал

навярно е бил уведомен и за някои тайни споразумения, постигнати с български

дейци.

В  телеграма  от  14/15.V.1920  г.  Мустафа  Кемал  пише  до  дейците  от

“Тракия – Паша ели”: “... В това отношение съобщението, че се прави опит за

съюз с българите, е положително дело.  62  

Явно,  недоволно  от  действията  на  Джафер  Таяр,  султанското

правителство го извикало на обяснение. Той обаче не се подчинил и продължил

да  действа  по  подобие  на  Мустафа  Кемал  паша.  Султанското  правителство

издало заповед за уволнението му и на негово място за  командир на Първи

армейски одрински корпус бил назначен полковник Мухиддин бей. Независимо

от  това  обаче  Джафер  Таяр  продължил  да  оглавява  военните  части  като

самостоятелен  командир.  Таяр  не  можел  да  бъде  сигурен  в  победата  без

сериозна помощ и подкрепа от страна на българския народ, от страна на съседна

България.  В  едно  частно  писмо  до  представител  на  Министерството  на

външните работи видният тракийски деец д-р Дочков направил сондаж за едно

евентуално  идване на  Джафер Таяр  в  София,  за  да  води лично  преговори с

българското правителство за оказване военна и стопанска помощ на армията си.

61 Biyiklifglu, Т. Цит. съч., 248-291.
62 Пак там, 289 
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Акцията на Дж. Таяр получила широка помощ от страна на българското

население.  Още  при  обявяването  на  обща  мобилизация  в  Одринския  вилает

наред с турското население под знамената се явили и много източнотракийски

българи. Като се съобщава за това в “Бюлетин на щаба на армията” №38 от

01.VІ.1920 г., се отбелязва, че са формирани 30 дружини българи и турци.63

Ръководената от Таяр националноосвободителна борба в Източна Тракия

била  подпомогната  от  българската  общественост  с  оръжие  и  с  боеприпаси.

Наистина, както вече казахме, с оглед на особеното международно положение, в

което била поставена България след Първата  световна война и особено след

подписването на Ньойския договор, не са запазени почти никакви преки, явни

документи за  това.  Редица косвени документи  от това време обаче ни дават

достатъчно  основание  да  считаме,  че  Таяровата  армия  наистина  е  получила

военна помощ от България.

В края на май 1920 г. френските окупационни войски започнали да се

изтеглят от Западна Тракия, която била веднага окупирана от гръцките войски,

които настъпили и в Източна Тракия. Така започнала войната между Гърция и

Турция в този район.

В  края  на  юли  1920  г.  войските  на  Джафер  Таяр  били  разбити  от

настъпващите гръцки войски. Таяр бил пленен и отведен в Атина. “Не воля, не

кураж липсваше на Джафер – пише пловдивският вестник “Юг”. – Липсваше му

схващането  на  новото  време  и  закаленият  в  тежки  борби  революционен

темперамент”.  Същият  вестник  предава  интервю  на  Таяр,  дадено  пред

журналистите при откриването му в Атина. “Никому не се сърдя – казал Таяр. –

Сърдя се на себе си, че трябваше да пипам по-здраво“.64

За разлика от военния и организационен гений на Гаази Мустафа Кемал

паша,  Таяр  се  обявил  за  независим  вожд  на  Тракия  в  един  момент,  когато

условията  диктували  обединението  на  силите  на  турския  народ  под  общото

ръководство на  Мустафа  Кемал паша,  за  нанасяне  общ всенароден  удар над

окупационните  сили  и  тяхното  оръдие  Гърция.  Във  военно-стратегическо

отношение Джафер Таяр нямал резерви. Нямал и източници за муниции. Нямал

тил за опора. Както пише софийският вестник “Ново време”, Тракия не е Мала

63 ДВИА, ф. 3, а.е. 2781, л. 88; Ново време, бр. 389 от 09.VІ.1921 г.
64 Юг, бр. 526 от 08.VІІІ.1920 г., бр. 530 от 13.VІІІ.1920 г. 
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Азия. Ако Кемал паша можел да води и четническа война, това не се отдало на

Таяр в Тракия.  Не трябва да се забравя и фактът,  че Таяр проявил ненужно

колебание, поддал се на излишни преговори, не действувал енергично.65

Разгромената  войска  на  Джафер  Таяр  и  голяма  част  от  тракийското

население намерили спасение от настъпващите гръцки войски,  преминавайки

българската граница.

Както  съобщава  вестник  “Юг”  (Пловдив),  един  отряд  от  10  хиляди

пехотинци  и  един  артилерийски  полк  с  целия  си  обоз  преминали  при

с.Константиново, Казълагачко, в България.

Друг отряд от 1200 души преминал на българска територия при с.Виран

теке, Свиленградско. Между бежанците имало около 200 чиновници и над 700

офицери. Сред тях бил командирът на Първи армейски корпус Мухиддин бей

(по-късно генерал  Мухиддин Куртит),  началник  щаба  на  корпуса Нафъз бей

(по-късно  армейски  генерал  Абдурахман  Нафъз  Тюрман),  командирът  на  49

дивизия Шюкрю бей (по-късно генерал Кюкрю Гьокберг), командирът на 55-та

дивизия Аляеддин бей, висши офицери Кюшат бей (по-късно генерал Кюшат

Язъдшъоглу), сами Димотикалъ (по-късно генерал Сами Топчи) и др.66

В  Малко  Търново  намерили  убежище  друга  голяма  част  офицери  и

войници от  Таяровата  армия.  Населението  на  Малко Търново оказало много

радушен прием на таяровите войски, помогнало им в този критичен момент.

Преминаването  на  Таяровите  войски  на  българска  територия  особено

силно  разтревожили  съглашенското  командване  в  България.  По  заповед  на

генерал  Де  Форту  веднага  била  съставена  комисия  по  обезоръжаването  на

турските войски и изземването на оръжието им.

За  седалище  на  комисията,  в  която  членували  –  английският  капитан

Бейкън,  френският  поручик  Реймон,  гръцкият  офицер  Спатарис  и  сръбският

поручик Попович бил определен гр.  Ямбол.  Съглашенската  комисия следяла

най-зорко да не би да бъде отклонено оръжието на таяровите войски, т.е. да не

би  да  бъде  изпратено  обратно  на  сражаващите  се  в  Анадола

националноосвободителни  войски.  От  доклада  на  Гоцман  се  вижда,  че  на

българска територия преминали 385 офицери, 3239 войници, 22 200 цивилни

65 Ново време, бр. 421 от 23.VІІ.1920 г.
66 Biyiklifglu, Т. Цит.съч., 369; Юг, бр. 519 от 31.VІІ.1920 г. и бр. 515 от 27.VІІ.1920 г.
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граждани с 1000 пушки, една четириоръдейна 7,5 см. Батарея система “Круп” и

4 ракли и едно тежко оръдие.67

Както  признава  сам  Мустафа  Кемал  паша,  правителството  на  БЗНС

оказало  братски  прием  на  турските  бежанци,  дало  им  бърза  и  навременна

помощ. Те били разквартирувани в Плевенско, Видинско, Варненско, Ломско,

Русенско,  Разградско,  Горно  Паничарево,  Казанлък  и  др.  В  Казанлък  били

разквартирувани около 100 висши офицери.68 

Правителството  на  БЗНС  и  българската  общественост  посрещнали

намерилите убежище в България части от армията на Джафер Таяр и бежанците

от  Източна  Тракия  с  голямо  внимание.  Макар  след  войната  в  страната  да

бушувала  стопанска  криза,  българският  народ  помогнал  с  всички  сили  на

турските бежанци.

В заседанието  си  от  29.VІІ.1920  г.  Министерският  съвет  на  България

решил да се отпусне  2 милиона лева69, като първоначална помощ за издръжка

на турските войски и бежанци. В Бургаско и Свиленградско в 22 чифлика били

настанени  по  8  –  250  семейства  с  оглед  големината  на  чифлика72.

Правителството на БЗНС отпуснало също така земя на бежанците земеделци,

семена за посев, земеделски инвентар и др.70

Специално държавно бюро за настаняване, в което влизали и турци, се

грижело за настаняването и задоволяването нуждите на бежанците.71

Между  преминалите  на  българска  територия  офицери  от  армията  на

Джафер  Таяр  имало  и  около  20  лекари.  Съгласно  решението  на  Върховния

медицински съвет от 31.VІІІ.1920 г.  тези офицери лекари били назначени на

служба в българските болници  и  поставени при еднакви условия с българските

лекари.72

Редица турски офицери по-късно споделят в печата своите впечатления

от пребиваването си в България и с благодарност изтъкват добрия прием, оказан

им от  българския  народ.  В  една  кореспонденция  на  софийския  “Победа”  се

67 ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 1298, л. 17-19, 81, 127. 
68 Diskurs du Gazi Mustafa Kemal, Leipzig, 1929,  p. 394;  ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 1290,  л.
16-50.
69 Народна отбрана, бр. 380 от 30.VІІ.1920 г. 
70 Дневници на ХІХ ОНС, І РС, 12.ХІ.1920 г.
71 Утро, бр. 3311 от 30.VІІ.1920 г.
72 Пак там, бр. 3320 от 09.VІІІ.1920 г. Вж. също в. “Ikdam” Истанбул, 10.ІV.1920 г.
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изтъква,  че  по-сетнешният  комендант  на  Анкара  Хамди  бей  запазил  много

добри спомени от пребиваването си като бежанец в България.73

Когато  през  декември  1920  г.  и  началото  на  1921  г.  офицерите  и

войниците  от  армията  на  Джафер  започнали  да  се  връщат  в  Турция,

правителството на БЗНС се  разпоредило за оказване на най-голямо внимание и

грижи при репатрирането им. Българските офицери, членове на комисията по

репатрирането, положили големи грижи, час по-скоро бежанците да се върнат

по родните си места.

От българска страна били открити подслони за временно пребиваване на

бежанците и войниците в Харманли, Свиленград,  с.Любимец, с.Виран тека и

др.74 На някои, докато се уреди въпросът за премонаването им поради пречки,

правени от гръцкия делегат в комисията по репатрирането, българските власти

намирали временна работа.

Правителството на БЗНС начело с министър-председателя Александър

Стамболийски  предоставило  всички  възможности  на  много  от  намерилите  в

България убежище турски войници и офицери да се  прехвърлят през Варна,

Бургас  и  други  места  в  Турция  и  по  този  начин  отново  да  се  включат  в

национално-освободителната борба на турския народ в Анадола.

Разгромът  на  армията  на  Таяр  и  неговото  пленяване  не  повлияло  на

борбата на турци и българи за освобождаване на Западна Тракия. На редица

места както във вътрешността на България, така и в някои градове на Западна

Тракия било организирано широко четническо движение. Акциите на тези чети

заангажирали до голяма степен значителен контингент гръцки войски.

Благодарение представената възможност от българското правителство за

свободно  проявление  редица  кемалистки  дейци,  като  например  Шакир  бей

(народен  представител  от  Галиполи  Шакир  Кесебир)  Екрем  бей  (члена  на

централното ръководство на дружеството за защита правата на Тракия – Паша

ели – Екрем Демирай), Шефкет Дингилиоглу, Ахъркьойлю Ахмед, Али Сейфи

(Тюлюмен),  Ридван Едгюдер,  учителя  по история  и географиа  в  Одринската

гимназия  Мухсин,  Ибрахим Зихни,  Шефик Биджиолу,  Али Галиб,  Фуад бей

(Фуат Балкан, Тахсин Аргун, Шаади бей и др., намерили убежище в Казанлък,

73 ДВИА, а.е. 2763, л. 461; ЦДА, ф. 372, оп. 1, а.е. 66, л. 57
74 Победа, бр. 288 от 24.І.1923 г.
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Пловдив,  Нова  Загора  и  София,  усилено  подготвяли  чети,  които  били

препращани  в  Западна  Тракия  или  пък  организирали  военна  подкрепа  за

Анадола,  оказвали  голяма  подкрепа  и  били  в  помощ  на

националноосвободителната борба на турския народ начело с Мустафа Кемал

паша. Към тези кемалистки дейци трябва да посочим, да споменем и Джеват

Абас бей (гюрер),  личен пратеник  и довереник на  Кемал Ататюрк,  който от

27.ІІ.1921 г. пребивава в България като официозен представител на акарското

правителство.  Установявайки  се  в  София,  от  тук  Джевад  Абас  организира

изпращането на икономическа и военна помощ на борещия се за национално

освобождение турски  народ.75 Освен това  Джевад Абас бей бил в  постоянен

контакт  с  изтъкнати  дейци  на  БЗНС,  като  например  Ал.Ботев,  П.Янев,

Р.даскалов,  А.Грозков,  К. Малев  и  др.  При  тогавашното  международно

положение, в което се намирала България, дейността на Джевад бей не останала

незабелязана от съглашенците. Оказвайки натиск над правителството на БЗНС и

обвинявайки  го,  че  не  спазва  клаузите  на  Ньойския  договор,  съглашенците

победители  настоявали  за  незабавното  изгонване  на  Джевад  Абас  бей  от

България.

Колкото и да не е искал да се подчини на съглашенските заплашвания и

настоявания,  Александър  Стамболийски  се  видял  принуден  неговото

правителство да предложи на Джевад Абас бей да напусне България. Въпреки

това Александър Стамболийски не променил своето положително отношение

към националноосвободителната борба на турския народ.

До  колко  правителството  на  Александър  Стамболийски  е  било

преследвано  за  връзки  с  кемалистките  представители  и  затова  поставяно  в

крайно тежко положение, се вижда от един рапорт на българския пълномощен

министър  в  Лондон  Станчов  до  Ал.Стамболийски.  В  рапорта  си  Станчов

изтъква, че “ сър Ер Кро го е поканил да доложи на Стамболийски, че Форин –

офис имал сведения, че в София се намирал Фуад бей. Той имал отношения с

правителствените  кръгове  в  София.  Ер  Кро  допуска  и  вярва  –  се  казва  по-

нататък в рапорта – че Стамболийски не го вижда и не разговаря с него,  но

информациите,  които се получават във Форин-офис доказали,  че Фуад бей е

75 ДВИА, а.е. 2445, л. 24.
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имал достъп до правителствени лица.  Това се  знаело.  Това било извънредно

вредно за българската кауза“.76

В  заключение  се  подчертава  пред  българския  дипломатически

представител в Лондон: “Защо българското правителство допуска стоенето на

Фуад бей в София? Защо не експулсира Фуад Бей из България?“.77

Въпреки  тези  тежки  обвинения,  въпреки  стремежа  на  съглашенците

победители да се месят във вътрешните работи на България, правителството на

БЗНС дава  възможност,  като  понякога  само  проформа  заявява,  че  е  против

каквото  и  да  е  сътрудничество  с  правителството  в  Анкара,  на  кемалистките

представители да работят в полза на борбата на турския народ за национална

независимост, за освобождаване от окупационните сили.

Борбата  на  българи  и  турци  от  Западна  Тракия  на  практика  оказвала

съществена подкрепа на националноосвободителната борба на турския народ,

водена  в  Анадола  начело  с  Мустафа  Кемал  паша.  Една  значителна  част  от

гръцката  армия  била  заангажирана  за  преследване  и  разправа  с  българо-

турските чети, а това до голяма степен се отразявало на общите стратегически

планове на гръцката окупационна армия.

Във  времето,  когато  заробващата  версайска  система  се  стоварила  с

цялата  си  тежест  върху  българския  народ,  когато  България  се  е  гърчила  в

стопанска  разруха,  а  Ньойският  договор  режел  живи  части  от  България,

Самостоятелното правителство на БЗНС начело с Александър Стамболийски,

българската прогресивна общественост,  застанали безрезервно на страната на

борещия  се  турски  народ.  Доколкото   условията  и  обстановката  тогава  са

способствали,  турският   народ  получил  значителна  материална  и  морална

подкрепа в борбата си срещу окупаторите в Тракия и Анадола.  Като се има

предвид  международното  положение  на  България  и  особено  наличието  на

съглашенски военноконтролни комисии,  лесно ще се разбере какво значение

имала подкрепата, оказана от българския народ.

76 Хаков,  Д. “Ататюрк  и  новите  политико-дипломатически  отношения  между  България  и
Турция. ІІ Международен симпозиум, посветен на Ататюрк (Анкара, 5 – 11 септември 1991 г., т.
ІІ издание на Дружеството за култура, Анкара, 1996 г., 1273
77 ЦДА, ф.176, оп.4, а.е. 2299, л. 60-63.
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Кирилицата вчера, днес и утре

Тодор Георгиев

Несъмнено умението да пишем, да запазваме по един или друг начин

знания,  спомени,  идеи  и  всичко  останало,  което  сметнем  за  достатъчно

важно,  е  фундаментален  аспект  от  разликата  между човека  и  животното.

Появата  на  писмеността  е  невероятното  събитие,  което  слага  край  на

термина „праистория” и слага началото на историческия период от развитие

на човечеството. Нужни са почти 200 хиляди години докато съвременният

Хомо сапиенс изобрети начин да съхранява мисълта си на друго място освен

в  черепа  си.  И  още  почти  6  хиляди  години  докато  стане  възможна

комуникацията между всички краища на Земята, използвайки това откритие.

Живописменост1 

Писмеността е система от знаци, предназначена да представя език и

култура в писмен вид, но както знаем, не задължително с букви. Това може

да са символи, фонеми, срички или рисунки на обекти. Тук не включваме

праисторически пещерни рисунки и друга праисторическа „живопис”, тъй

като това е по-скоро импресия на автора, но все пак можем да кажем, че това

най-вероятно  са  първите  стъпки.  Първата  писмена  система,  за  която  има

сведения, е от бронзовата епоха, четвърто хилядолетие пр. Хр. и е дело на

Шумерската цивилизация, която въвежда клиновидното писмо като начин за

запис на данни върху глинена основа. Името си носи от вида оставяни следи

върху меката повърхност с помощта на тръстикови пръчици със заострен

връх  и  триъгълен  профил.  Всеки  символ  означава  една  дума.  В

продължението на  няколко хиляди години тези символи преминават  през

опростени  рисунки,  стилизирани  фигури  и  абстрактни  комбинации  от

щрихи до изчезването им около първо хилядолетие пр. Хр. Можем да си

1 Терминът е използван в: Разбулените букви. – Осем, бр. 5(89), 2016.
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представим  колко  много  такива  комбинации  от  чертички  трябва  да  се

наизустят, за да може да се напише и после прочете дълъг текст. 

Приблизително 3000 г.  пр.  Хр. възниква египетското пиктографско

писмо.  В  него  се  различават  три  вида:  идеограми,  които  представляват

стилизирани  фигури  с  ясно  значение  (напр.  слънце,  планина,  ходя,  ям);

фонограми,  които  се  използват  за  означаване  на  звуци  или  на  група  от

звуци;  детерминативи,  които  спомагат  за  определяне  значението  на

конкретния  знак,  т.е.  дали  става  въпрос  за  вещ,  действие  или  нещо

абстрактно. Съществували около 600 символа с различни значения – всеки

писар трябвало да се подложи на интензивно и скъпо учение докато стане

компетенен  в  писането  и  четенето.  Дотук  текстовете  са  без  дефинирана

посока  –  пишели  са  се  хоризонтално  от  ляво  надясно,  от  дясно  наляво,

както и вертикално, сочещи наляво или надясно. 

Финикийската  писменост  (фиг.  1.3)  датира  от  12  век  пр.  Хр.  и  е

позната като първата позвукова система. Всеки знак отговарял на конкретен

съгласен звук, но и на дума. Тъй като няма гласни, фактически е позната

като абджад. Същинските азбуки съдържат графеми за всеки отделен звук –

както за съгласните, така и за гласните. Първата азбука (фиг. 1.2) древните

гърци адаптират около 13 век пр. Хр. от финикийския абжад като добавят

нужните гласни за нуждите на своя език и постепенно го разпространяват из

Европа. В Рим около 500 г.пр. Хр., по подобие на същата азбука, възниква т.

нар. Латинска архаична азбука (фиг. 1.1).

Фиг. 1. Съпоставка на 3 архаични азбуки

Източник: Sakkal, Mamoun. The Art of Arabic Calligraphy. The Language and The

Script, 1993 http://www.sakkal.com/ArtArabicCalligraphy.html
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Буквите са  строго  линеарни и без  контраст  в  дебелините.  Ясно се

вижда колко  близки  една  до друга  са  трите  азбуки  и колко плавно една

прелива в друга. 

С  разцвета  на  Римската  империя  се  развиват  и  писмените  форми.

Появява се т.нар. Римски монументален шрифт, който претърпява различни
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промени  (фиг.  2).  Появяват  се  серифи  (завършеци  в  края  на  гредите  на

буквите) и се експериментира с тяхната форма и характер.

Фиг. 2. Съпоставка на стадиите на развитие на Римското монументално писмо

В  днешно  време  безсерифните  шрифтове  често  са  описвани  като

идеалните  рационални  и  функционални  буквени  форми,  отърсени  от

излишното и в хармония с машината. През 2017 г. се навършиха 60 години

от  раждането  на  един  от  най-изветните  шрифтове  за  всички  времена  –

неостаряващата  легенда  Helvetica.  Това,  обаче,  бледнее  в  сравнение  с

отблезяната  през  2014  г.  деветстотна  годишнина  от  издигането  на

Траяновата  колона  –  олицетворение  на  перфектите  форми  и  пропорции,

символ на ненадминато съвършенство, непоклатимо от времето. Факт е, че

стилът,  наложен  преди  повече  от  хиляда  години,  все  още  доминира

огромния обем печатни материали и запазва силна позиция в комуникацията

на екран в лицето на друг всеизвестен шрифт – Times New Roman. Той носи

това име с препратка към римския Capitalis monumentalis, датиращ от 43 г.

пр.  Хр.,  година  след  убийството  на  Юлий  Цезар.  Безспорно  наричан

шрифтът на Римската империя днес, той не се налага до началото на 1 век

сл. Хр. и достига апогея си през 2 век. Достигнато е неписано съгласие, че

най-добрият  екземпляр  на  този  шрифтов феномен,  днес  можем да  видим

именно в основата на Траяновата колона в Рим (фиг. 3). 
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Фиг. 3. Естампаж на детайл от югоизточната фасада на Траяновата колона в

Рим, 113 г. Текстът е издялан в мраморна плоча с размери 2.81х1.04 м.

Източник: The problem with Trajan by Carl W. Scarbrough

https://www.newcriterion.com/issues/2016/3/the-problem-with-trajan

Като част от монумента, поръчан от император Траян, затвърждаващ

победата над даките,  той е с огромна историческа стойност.  Запазен е на

първоначалното си място и с изключение на липсващо триъгълно парче в

основата, съдържащо 6 букви, и вдлъбнатина от гюле в горната си част, е

почти непокътнат. Текстът съдържа всички букви от използваната по това

време  азбука.  Оформянето  на  съдържанието  е  перфектно  –  с  идеално

междубуквено и междуредово разстояние. Много добър пример за фината

настройка  в  големината  на  всеки  ред,  оптически  компенсираща

възприятието  на  зрителя  спрямо  височината  на  монумента  –  принцип,

измислен от римляните и прилаган до днес. С други думи всеки ред е с леко

по-едри букви спрямо този под него,  изчислено по специална формула, с

тази  цел  всеки  ред  да  изглежда  с  еднакъв  размер  когато  човек  чете

посланието стъпил на земята. На същия принцип главите на статуите, които

са на постамент и високо във въздуха или просто с големи размери, и днес се

изработват  физически  по-големи,  за  да  изглеждат  пропорционални  и

оптически правилни когато ги наблюдаваме от долен ъгъл.

Буквите на Capitalis monumentalis са проектирани с цел изчукване в

камък  за  кратки  текстове  и  само  за  главни  букви  (до  момента  редовни

(малки)  букви  все  още не  са  измислени,  както  и  препинателните  знаци).

Формите се изписват с плоска четка и после биват издълбавани с чук и длето

по специален начин с V-образна форма на  канала.  Това осигурява много

добра видимост и четимост на написаното независимо под какъв ъгъл пада

светлината  –  различните  наклони  в  издълбаните  форми  винаги  дават

достатъчен контраст на осветена и затъмнена част.

Формите  на  римското  монументално  писмо  и  пропорции,  много

близки до тяхните, са същите, които познаваме и ползваме до днешен ден.

“Генезисът  на  буквите  завършва  след  утвърждаване  на  всички  писмени
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знаци, вследствие на което започва историята на шрифта в калиграфията”.2

Вследствие  на  появата  на  латинските  букви  се  дава  начало  на  поток  от

калиграфски стилове из цяла Европа. Най-преките потомци на този стил са

Capitalis  Quadrata  и Capitalis  Rustica.  Последният носи значима промяна в

пропорциите  и  ъгъла  на  пишещия  инструмент,  съответно  до  интересна

метаморфоза  в  графичния  рисунък,  продиктуван  от  нуждата  за  по-бързо

писане. Много скоро Rustica води след себе си преходния римски маюскулен

курсив и,  по-важното,  римския унциал (ок.  4  в.),  който влиза  в  употреба

следващите почти 10 века. Отново, той е с по-опростена техника на писане,

за  да  пести  ценно  време  при  писането  на  дълги  текстове.  Много  важен

детайл при унциала е появата на горни и долни дължини на някои букви –

заявка за развитието на редовни букви. Успоредно с римския се развива и

гръцкия унциал – малко по-ълговат и по-строен,  отново с  ясно проявени

горни и долни излизания. 

Между 3-7 в. се развива римския млад курсив, който показва форми,

които  срещаме  и  днес  при  редовните  букви,  например  ‘а’.  През

Средновековието, в различни краища на континента, а и дори извън него, се

развиват  различни  интерпретации  на  полуунциал  –  византийски,

италиански, френски, испански, ирландски, английски, британски, келтски и

дори африкански. Около 7 в. се появява и вестготски шрифт, който отново е

стъпка  напред към редовните  букви.  Сто години по-късно вече  се  ражда

стил,  който ясно е оформил и съдържа пълен набор от главни и редовни

букви  с  ясно  видими  горни  и  долни  дължини  –  Каролингски  минускул,

разработен отчасти под патронажа на Карл Велики. 

2 Йончев, Васил. Шрифтът през вековете. София, 1965. 
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Фиг. 4. Каролингски минускул от Евангелията на Лотар, написан в Тур, Франция,

ок. 850 г. По времето на Ренесанса дава основата на шрифтовите форми на

редовните букви, с които пишем днес.

Източник: Carolingian minuscule 

https://www.britannica.com/art/Carolingian-minuscule

Следващ етап  в  еволюцията  на  латинските  калиграфски  стилове  е

отреден на готическите шрифтове, но те са обект на друго изследване.

Славянска писменост

След основаването на  българската  държава българите  не  са  имали

собствена  писменост  и  дълго  време  се  е  налагало  да  се  адаптират  към

гръцката  азбука  и  език.  За  времето  преди  създаването  на  кирилицата

Черноризец  Храбър  пише:  „славяните  бяха  принудени  да  пишат  на

славянската  реч  с  римски  и  гръцки  букви  без  устройство.”  Звуците  на

праславянския  (първобългарски)  език  значително  се  различавали  с  това,

което  гръцкия  предлагал  и  с  течение  на  времето  ясно  се  дефинира

съзнанието и желанието да се създаде писмо, което да отговаря на нуждите.

В  трудовете  си  проф.  Васил  Йончев  нашироко  обяснява  проучванията  и

хипотезата  си  за  Азбуката  от  Плиска,  базирана  на  фигурата  модул.
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Проучванията  си  насочва  към  редица  намерени  надписи  върху  глинени

съдове,  каменни  блокове  и  мн.  др.  с  неясен  произход  (най-известният

артефакт от които е розетката от Плиска), докато дефинира ясно логиката на

употреба и съдържанието на тази сложна азбука. Дали това, което ученът

описва в книгите си наистина е така, е обект на спорове и дискусии, тъй като

няма категорични доказателства за представената хипотеза.  Може би тази

„протоазбука” е била експериментална и с нея са направени първите проби

да се онагледи звука на езика ни чрез нова, оригинална система.

Друг  повод  за  спорове  е  датирането  на  глаголицата  –  дали

действително  е  предшествала  кирилицата  или  е  било  обратното.

Официалната версия до момента е, че тя е плод на труда на Константин-

Кирил Философ с помощ от брат си Методий още от 855 г. и, че е първата

славянска азбука. Факт е, че целият живот на двамата братя и бил посветен

на  един  културен,  духовен  подвиг.  Според  „Кратко  житие  на  Климент

Охридски” се потвърждава делото на по-малкия брат: „Изобретил и други

форми на буквите за по-голяма яснота от ония, които изнамерил мъдрият

Кирил.”

„Колкото и оригинална да е една изобретена писмена система, ако тя

не  намери  широк  прием  и  ако  сферата  иѝ  на  приложение  се  свежда  до

ползването на писмените иѝ  знаци само от ограничен кръг „просветени”, тя се

превръща в тайнопис и с течение на времето губи своето значение.”3 

Както всяка друга писменост, кирилицата е плод на нуждата на един

народ да изразява говоримия си език в писмен вид. Тъй като глаголицата

най-вероятно се оказва по-сложна от нужното, се налага да се направи нов

опит и този път той стъпва на адаптацията на вече готова писмена система.

На  основата  на  гръцкия  унциал  ученикът  на  светите  братя  Климент

разработва кирилицата в края на IX век. 

3 Станкулов,  Живко.  Съвременни схващания за  терминологията.  –  Полиграфия,  бр.  5,
2017.
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Фиг. 5. Съпоставка между Устав, Полуустав и гръцки Унциал

Новата система също е образувана само от главни букви и е много

по-лесна за писане, тъй като много от знаците са вече познати от употребата

им в гръцкия. Включва всички особености на българския език и най-после

българския народ успял да заеме достойно място в световната история със

своя  собствена  писменост  като  неизменна  част  от  християнството.

Постепенно  кирилицата  се  разпростира  по  целия  славянски  свят  и  стига

дори до Монголия. В периода от  IX до  XVIII в. графичната иѝ  форма се е

развила в няколко характерни шрифтови стила:  устав,  маюскулен (главни

букви)  курсив,  преходен  бързопис,  полуустав,  бързопис  (скоропис),

граждански курсив.

Развитието  на  кирилицата  у  нас  спира  по  времето  на  османското

владичество. България загубила за пет века водещата си роля на център на

славянската  просвета  и  култура,  а  новият  център  се  преместил  в  Русия.

Бъдещето на кирилицата било изцяло в ръцете на руското духовенство. Това

означавало  развитието  на  писмеността  в  ръкописна  форма,  както  и  на

кирилската типография в печатна форма. Големите събития през това време,

свързани  с  Гутенберговата  революция,  не  стигнали  до  България.  Според

проф. Йончев първата отпечатана книга на кирилица е „Осмогласник” или

„Октоих”, създадена през 1491 г. в Полша. Първа българска книга „Абагар”

е отпечатана през 1651 г. в Рим. В българските земи подобно нещо се случва

чак през 1835 г.

През 1707 г. руския цар Петър I прави реформа и коренно видоизменя

формата  на  наборната  кирилица.  С  цел  да  бъде  в  крак  с  печатните

тенденции, той възлага задачата едновременно на Московския печатен двор

и на амстердамски майстори, които нямат опит в разработването на подобна

шрифтова  система.  Качеството  на  възпроизвеждане  на  използваната  от

холандците  технология  накланя  везната  в  тяхна  полза  и  през  1710  г.  се

утвърждава  нова  форма  на  знаците  от  азбуката  на  базата  на  широката

холандска антиква. Царят лично взима решения за формите и ръчно избира

конкретни предложения от представените му варианти. 
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Фиг. 6. Фрагмент от първата страница от проекта Петровски шрифт с

нанесени лично от императора поправки от 1710 г. В края на XVIII в. се налага

името „граждански шрифт”, термин ползван и днес.

Източник: Civil Type and Kis Cyrillic https://typejournal.ru/en/articles/Civil-Type

Старият  стил  на  писане  с  полуустав  се  запазил  от  Московската

митрополия и бил наречен „църковнославянски”. Единственият калиграфски

стил,  развил  се  след  полуустава  и  бързописа,  е  граждански  курсив  –  по

копие на модерния за XVIII в. стил Англе (от англ. – Copperplate). Важно е

да се спомене Попгерасимовото писмо от 14 в. (фиг. 7) – преходна форма на

полуустава  под  силно  влияние  на  гръцкия  минускул  (бързопис),

класифициран от Б. Цонев като византинизиран полуустав, с който е писан

Софийският  препис  на  т.н.  „Евтимиев  служебник“  от  книжовника  поп

Герасим. Анализирано е като шрифт и носи голяма част от ДНК-то на това,

което днес наричаме българска кирилица.4 

4 Коцева, Елена . Попгерасимово писмо. http://scripta-bulgarica.eu/bg/terms/popgerasimovo-
pismo
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Фиг. 7. Фрагмент от страница на Софийския препис на т.н. „Евтимиев

служебник“ от книжовника поп Герасим, вероятно съвременник на патриарх

Евтимий Търновски и книжовник от неговия кръг.

Източник:https://www.europeana.eu/portal/en/record/9200353/BibliographicResource_

3000096072611.html

Българицата  или  изправен  курсив,  както  е  наричана  от  руските

шрифтови  специалисти,  е  плод  на  изследването  на  проф.  Йончев  за

систематизиране на адекватно допълнение към латиницата с ясни разлики от

руския стандарт. Позовавайки се на стари примери, в т.ч. Попгерасимовото

писмо,  се  извежда  ясна  концепция  за  формата  на  редовните  букви  в

печатните кирилски шрифтове – такива, които не са просто умалени главни,

а спазват логиката за минускулна форма, вдъхновена от ръкописната такава.

В резултат от това проучване 60-те и 70-те години на миналия век могат да

се нарекат Ренесанс на българското шрифтово изкуство. През 1956 г. група

ентусиасти художници, работещи в областта на оформянето на книгата, се

заемат  да  обновят вида на  кирилските  букви и  да  търсят нови форми за

главните и малки букви. Никой няма да отрече, че в граждански шрифт има

чудати  и  недодялани  моменти  и  решенията,  взети  от  не-специалист  в

областта на шрифтовото изкуство,   водят до непълноценното развитие на
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една  писменост.  Несъмнено  е  нужно  кирилицата  да  стане  визуално

хармонична  с  латиницата.  Резултатът  е  десетки  шрифтови  разбработки  с

високо качество и значително вдигане на нивото на графичната култура в

страната (нещо, което малко по малко се изгубва с появата на дигиталните

устройства). Разработени са пълни шрифтови гарнитури във всеки актуален

(и не само) стил, който може да влезе в употреба в приложната графика.

Важно е да се изведат разликите и логиката на българската форма на

кирилицата  (фиг.  8).  Една  от  основните  цели  е  да  се  намали  броят  на

буквите, които като форма са просто умалени главни. Тази промяна води до

много  по-хармонична,  динамична  и  разнообразна  шрифтова  картина.

Подобно на латиницата,  се спазва ритъм на постоянно качване и слизане,

което  прави  самите  букви  много  по-лесно  разпознаваеми  за  окото  при

четене на дълъг текст. Обработката на информация става по-бързо, защото

отделните графеми са лесно и недвусмислено различими и мозъкът ни се

напряга по-малко. Не е тайна, че когато формите се повтарят (главните се

намаляват до редовни), шрифтовата картина става скучна и реда става равен

и монотонен. 

Фиг. 8. Съпоставка на латиница, руска и българска кирилица по модел, вдъхновен

от доц. д-р Илия Груев. Формите на буквите Ъъ и Ьь често варират спрямо
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предпочитанието на автора – в българската си форма понякога се различават от

руската (по заоблянето в долния ляв ъгъл), в други случаи – не.

Съвременният  български  шрифт  e  развит  като  продължение  на

традициите, предавани от нашите учители и от техните учители преди това

на основа на българското  графическо наследство,  което са оставили след

себе  си  големи  имена  шрифтописци.  Не  можем  да  кажем,  че  днес

кирилицата  се  развива  наравно  с  много  по-широко  употребяваната

латиница,  но  с  всяка  изминала  година  тя  набира  скорост  и  все  повече

популярност.  Ясно  е,  че  Русия  са  много по-голям пазар  и  е  логично  по-

напред да се удовлетворява нейното търсене. В същото време, благодарение

на малко група дизайнери, стоящи зад „Манифест за българската кирилица”,

и възможностите на съвременния шрифтов формат OpenType, българската

графична форма на азбуката ни набира почитатели и бива включена като

възможна  за  употреба  алтернатива.  Шрифтописци  от  световни  величини

дори  признават  именно  този  вариант  на  кирилицата  за  по-естетичен  и

функционален, по-адекватно намиращ място редом до латиницата, каквато я

познаваме от векове насам.

С появата на българските дигиталните шрифтове в самото начало на

XXI в. могат да се отличат няколко компании, които безспорно се налагат на

родния пазар —HermesSoft, Eurotype и SoftPlus. Те изработват качествени за

времето си шрифтове и отговарят на огромното търсене. По-голямата част

от  разработките  им  са  кирилизации  (предимно  български)  на  големи

шрифтови  имена  (като  Helvetica,  Times,  Universe,  Futura,  Gill  Sans  и  на

голяма  част  от  шрифтовите  стилове,  актуални  за  това  време)  с

публикуването  им под различаващи се  имена.  Например  Helvetica  излиза

под българското Helen; Times New Roman се нарича Tempora и т.н. Дълго

време  няма  други  възможни  опции,  а  за  чужди  шрифтове  с  българска

кирилица  не  може  да  става  и  дума.  Изключение  правят  само  някои

ексцентрични руски екземпляри, чиито автори са предпочели някои (често

не всички) от българските форми.
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Вече не е нужно един шрифтописец да бъде вещ във всички стъпки

от процеса на правене на шрифта до употребата му в печата. За сравнение,

Йоханес Гутенберг е играл ролите на майстор калиграф, инженер, металург,

ковач,  леяр,  бижутер,  дърводелец,  предприемач,  типограф,  оформител,

печатар  и  пр.  Днес всеки с  достъп до компютър може да проектира  сам

шрифт, да го дигитализира, използва в графичен проект, да го изпрати по и-

мейла на печатница, която да го върне разпечатан по куриер. Всичко това

без да е нужно да се напуска бюрото. Разбира се, не е толкова лесно колкото

звучи.  Можем  да  се  гордеем  с  младите  специалисти,  които  днес  са  се

посветили  на  това  монашеско  призвание  да  създават  функционални  и

естетични букви. Не е необичайно български шрифт да влезе в класациите за

най-продавани в световен мащаб. Това определено е голямо постижение за

шрифтовата сцена у нас. Българската кирилица определено отново набира

скорост.

Кирилицата днес

Редно е да се обърне внимание на важността от по-рано споменатия

шрифтов формат OpenType, който носи развитие на различните писмености

заедно и поотделно. При арабския, например, се създават много проблеми

при употреба в текст, тъй като при него, освен обърнатата посока на писане

и  четене,  буквите  променят  формите  си  спрямо  позицията  си  и

заобикалящите  ги  други  букви.  Това  се  дължи  на  строго  калиграфско-

базирания  характер  на  тази  писменост  и  е  много  важен  проблем.  Тук

OpenType може коренно да промени ситуацията и да вкара в ред логиката на

изписване в дигиталното пространство. Чрез сложна комбинация от кодове,

специално проектирани вариации на буквите и комплексни лигатури, може

да се промени поведението на дигиталния шрифт и да се получи адекватен

инструмент за писане дори и за най-обикновения потребител.

В случая на кирилицата, проблемите не се крият в посоката на писане

или навързването на сложни комбинации от знаци. Трудностите са в това, че

дори и просветени в „тайната” на българската кирилица, хората,  които от

естетически, функционални или чисто патриотични съображения искат да я
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употребяват,  нямат  достъп  до  нея  или  поне  той  определено  е  много

ограничен. Броят се на пръсти безплатните шрифтове, които имат нужните

качества  да  работят  за  българския  потребител.  Но  даже  и  платените  са

недостатъчно и в много от случаите с непълни възможности.

Много  шрифтови  компании  по  света  предлагат  кирилицата  като

добавка,  отделно  от  стандартния  латински  комплект.  Няма  ясни  правила

какво трябва да съдържа един „пълен” шрифт, но в повечето случаи освен

кирилица  той  включва  и  гръцки,  както  и  други  екстри  като  капителки,

различни видове цифри и много други. Друга опция е към фамилията да се

добави отделен шрифт, който да съдържа кирилица, с добавка CY(R) към

името  му,  но  това  е  по-стара  практика.  Друга  остаряла  практика  е

различните  форми  на  кирилицата  да  са  поместени  като  стилистични

комплекти в  OpenType функциите.  Но това е  крайно неправилно,  защото

българската, сръбска или македонска разновидност не е вид модна вариация

на  кирилицата,  а  географска  такава.  OpenType  позволява  добавяне  на

регионални алтернативи, които да бъдат активирани просто с промяната на

езика на програмата за графична редакция. Безкрайно важно за днешните

стандарти е този код да бъде употребен правилно, за да може да бъде лесно

достъпен  за  всеки,  който  знае  как  да  го  потърси.  През  2016  г.  студио

Lettersoup  в  лицето  на  Ботьо  Николчев  публикува  на  уеб  страницата  си

пълно описание на кода, който позволява българската кирилица да влезе под

locl  функцията  на  OpenType  шрифтовете. Следвайки  тези  инструкции  е

възможно да се генерира функция в конкретен шрифт, която позволява чрез

смяна на езика да бъде променена и графичната му форма.

302



Фиг. 9. Смяна на руска с българска форма чрез промяна на езика в Adobe Illustrator

с шрифта Vollkorn – Friedrich Althausen, Google Fonts

Същото може да се случи и със сръбската локализирана форма и пр.

Лесно  могат  да  се  добавят  подобни  промени  и  добавки  към  всички

съществуващи системни и default  шрифтове и локалните форми да станат

достъпни за всички. Ясно е, че България, Македония и Сърбия поотделно

оформят минимални дялове от световния пазар, но в случая не става въпрос

за пари. След приемането на България в Европейския съюз на 1 януари 2007

г.,  кирилицата  става  третата  официална  писменост  след  латиницата  и

гръцката.  Дълг е на Европейската общност да изисква налагането на тези

промени в световното шрифтово пространство.

Срамно  е,  че  дори  табелката  на  български  език  за  Европейския

парламент в Брюксел, е набрана с руска форма на кирилицата.

Фиг. 10

Друг недопустим факт е как при приемането на Гърция като страна-

членка  са  използвали  различен  по  стил  шрифт,  защото  използваният  не

поддържа гръцки.
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Република Македония има статут,  признат от 17 декември 2005 г.,

под  името  Бивша  Югославска  република  Македония,  но  все  още  не  е

започнала  присъединителния  процес  към  ЕС.  През  2018  г.  се  очаква  да

започне  преговори за  членство.  На 21 януари  2014 г.  Сърбия  официално

започва преговорите за членство на в ЕС. Сръбската държава се стреми към

изпълняване на условията за присъединяване до 2022 г. и да може да влезе в

Съюза за следващия финансов период, започващ от 2024 г.5  

В  случай,  че  двете  страни  също  стана  членки  на  Европейската

общност, ще се появят още две причини да се изисква преразглеждане на

шрифтовете  по  подразбиране  в  операционните  системи  и  софтуера  за

употреба на текст.

Кирилицата  е писменост,  а не език,  и се използва  от 250-500 млн.

души по света и се простира до 50 езика, но тъй като Русия е основният иѝ

потребител,  традиционно шрифтовете  на кирилица се оформят по руския

стандарт. За няколко десетки години това се е превърнало във вариант по

подразбиране. Всяка операционна система и повечето софтуерни продукти

използват именно този стандарт. Това означава, че всеки от 2-та милиарда

компютъра (по данни за 2015 г.) на Земята е с руска форма на кирилицата по

подразбиране.  Всеизвестно  е,  обаче,  че  тази  писменост  се  е  зародила  в

България през IX-ти век.

„България е Родина, а не роднина на кирилската азбука – новата

(третата) официална азбука на Обединените Народи на Европа.“6 

Българската форма на кирилицата днес се приема като „дизайнерска

прищявка” на българските типографи, начело с проф. Васил Йончев, и не се

взима предвид от корпорациите,  които взимат решенията накъде да върви

световната типография. Компании като Adobe, Microsoft, Apple нямат нито

един продукт, който да позволява употребата на друг стандарт освен руския.

Изключение прави Google с безплатната си библиотека Google fonts, в която

има 4 шрифтови семейства (до момента, януари 2017 г.), които поддържат

българската (и други) форми на кирилицата. Но реално заслугите за това са

5 wikipedia.org/wiki/Европейски_съюз 
6 Гогов, Кирил. АудиториЯ – Международен симпозиум „Мястото и ролята на България в
развитието на кирилската писмена система като трета европейска официална азбука“, НХА,
25–26 октомври 2016 г.
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на дизайнерите, дарили години от своето време и експертни умения, за да

предоставят  труда  си  безплатно  на  широката  публика.  Но даже  и  в  тези

случаи, руският стандарт е начело и по подразбиране – българска, сръбска,

македонска,  украинска и пр. са само на разположение ако потребителят е

наясно как да ги намери и използва. Не съществува шрифт, направен извън

рамките на България или от български дизайнери, който по подразбиране да

ползва различен от руския стандарт. И това е напълно разбираемо, тъй като

Русия е най-големия пазар за шрифтове на кирилица. 

Въпреки  това,  по  света,  а  дори  и  в  Русия,  се  срещат  все  повече

шрифтописци, които са поддръжници на българската форма на кирилицата.

Все  по-често  се  случва  да  срещаме  „българица”  като  допълнение  към

шрифтовата палитра. Едни от причините за това са естетическите качества,

но  и  типографските  възможности,  с  които  българската  кирилица

превъзхожда  руската  и  по-точно  ясното  разграничаване  на  главни  от

редовни букви и малкото случаи на просто умалени главни. По-динамична и

разнообразна  азбука  е  по-лесна  и  приятна  за  четене.  Като  логика  се

доближава и до голяма степен до латиницата, която е имала много повече

време и условия за развитие. В България масовия печат се появява много по-

късно отколкото в Русия, затова българската кирилица е много повече под

влиянието на ръкописа и калиграфията.

Не  е  тайна,  че  руският  стандарт  често  поставя  пречки  при

разграничаването  на  текстове  със  изцяло  главни  букви,  текст,  набран  с

капителки (умишлено намалени главни букви, които служат за подчертаване

на думи или изграждане за типографска йерархия) и на обикновен текст със

редовни букви. Рускоговорящ трудно ще признае такава нередност,  но за

западноевропейската публика това е повече от ясно. 

Кирилицата утре

Светът на типографията не спира да се променя и развива.  Когато

започват да се изчерпват възможните шрифтови стилове се преминава към

чисто  технологичния  аспект.  На  конференция  на  Международната

Типографска  асоциация  (ATypI)  през  септември  2016  г.  във  Варшава  е
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обявено разработването на Variable fonts и те вече са част от спецификата на

OpenType  1.8.  Тези  „променливи  шрифтове”  са  революционен  начин  за

създаване и използване на черноти, ширини, оптични вариации, контраст,

серифи,  стил  и  т.н.,  като  се  създава  шанс  да  се  правят  безкраен  брой

преливки между  всички тези  параметри.  На  теория  могат  да  се  създават

безкраен брой вариации и всяка една то тях да може да се използва като

отделно шрифтово начертание. Тази технлогия е все още в тестови етап и в

момента  се  правят  опити  и  се  търсят  начини  тя  бъде  имплементирана  в

софтуера към потребителите. На конференцията Typolabs, 12–14 април 2017

г. в Берлин Akiem Helmling и Bas Jacobs от холандската компания Underware

представят  невероятни  разработки  за  възможни  начини  за  употреба  на

Variable fonts върху шрифтове с латиница.7 

Действително, възможностите са безкрайни и мястото за развитие –

също.  Тази технология  несъмнено  би обогатила  кирилицата,  но и  всички

останали писмености, както и разбирането за типографията като цяло.

7 Видео от презентацията може да се види на следния адрес: https://youtu.be/eZiP_TIa96g
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Възродената българска държава и идентичността като

продукт на българската образователна система 

(до края на XIX в.)

Пламен Буланов

Идентичност и нация

Идентичността се изгражда при досега на индивида със заобикалящия

го свят. Основната част от нея (ако не и единствената) се състои в отговора

на въпроса „Кой съм аз?“.  Тя  може да  бъде полова,  класова,  регионална

(географска),  религиозна,  етническа,  национална.  Индивидът е носител на

повече  от  една  идентичност  –  той  е  едновременно  мъж/жена,

студент/работник,  православен/католик.  Достигането  (построяването)  на

устойчива  национална  идентичност  прави  възможно  съществуването  на

самата  нация.  Разбирането  за  „нация“  има поне  две  основни тълкувания.

Според  едното  нацията  е  етническа,  езиково  и  религиозно  хомогенна

общност,  която  не  е  ограничена  от  държавни  граници.  Според  другото

нацията е човешка общност, обединена от общо управленско (политическо)

тяло,  която е  ограничена в рамките на дадени държавни граници.  В този

случай общата етническа,  културна, езикова и религиозна принадлежност,

съвсем не са нужни. Националната идентичност може да бъде формирана и в

различни среди –  тя  може да  се  „построи“  в  рамките  на  „своя“  държава

(какъвто е случаят с Франция), но може и да бъде достигната от етнически

хомогенни индивиди, които са „разпръснати“ в рамките на повече от една

държава (какъвто е случаят с немската национална идентичност).  Освен в

„своя“  и  в  „чужда“  (или  няколко  „чужди“)  държава,  националната

идентичност  може  да  бъде  достигната  и  в  синхрон  с  властта  –  отново

пример за това е съзвучието между абсолютистката монархическа власт във

Франция  и  националното  „строителство“.  Формирането  на  устойчива

национална идентичност може да бъде достигната  и като контрапункт на

властта, като пример за това е националното „строителство“ на различните
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християнски балкански нации в рамките на Османската империя, също така

и с известни уговорки, националното „строителство“ в рамките на Австро-

Унгарската империя.

* * *

Както  стана  дума,  два  са  основните  начина  да  се  „построи“  една

нация. Първият разчита преди всичко на „дейната помощ“ на държавата, в

лицето на нейния владетел и нейните институции. В този случай нацията е

продукт по-скоро на държавата, от колкото на нещо друго, при него нацията

се  формира в  и  в  синхрон с  държавата.  Пример за  подобен  вид нация  е

френската.

До около  XVII век  на  територията  на  днешна  Франция  не  живеят

толкова „французи“, колкото бургундци, нормандци, гасконци и прочие, но

именно  XVII век е моментът от френската история, в който „французите“

започват да бъдат повече от „другите“. Луи XIV (1643-1715) е един от най-

лесно  разпознаваемите  европейски  монарси  на  всички  времена.  Кралят

Слънце  е  първият  европейски  монарх  успял  да  концентрира  в  ръцете  си

абсолютната власт в една (за онова време) огромна по територия държава,

подчинявайки по този начин различните местни барони, графове и прочие

подобни.  Той  е  и  човекът,  който  успява  да  опише  абсолютизма  по  най-

кратък  начин:  „Държавата  –  това  съм  аз!“  Всеки  исторически  грамотен

човек може да разкаже за тези приноси (положителни или отрицателни –

въпрос на гледна точка) на Луи XIV, но не всеки ще се сети да спомене, че

сред многото което Луи XIV прави, е и откриването на Кралската академия

на науките  на  френското  кралство през  1666 г.  Едно от  първите неща,  с

които се заема Кралската академия, и то по заповед на краля, е съставянето

на  речник  на  френския  език.  Защо  му  е  на  Луи  XIV,  кралят  който  има

всичко,  речник  на  френския  език?  Официалният  език  из  разните

западноевропейски монархии, до около XVI век, е развалена средновековна

версия  на  латинския.  Разваления  латински  е  и  езикът  на  държавната

администрация,  на  „красивото  слово“  (т.е.  поеми,  възхвали  и  прочие
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подобни), на аристокрацията и клира. „Народът“, т. е. всички онези човеци,

които  не  принадлежат  на  първите  две  съсловия  (аристокрация  и

духовенство), не разбира латински, той говори на своите езици, често пъти

развити  от  латинския,  но  са  осезаемо  по-различни  от  него  като  краен

продукт. Луи  XIV, абсолютният монарх, търси начин по силата,  на който

може да „заздрави“ и без това здравата му хватка върху френското кралство.

Луи  XIV подчинява на волята си всички провинциални барони, графове и

маркизи. Въпреки това фактът, че бургундците, нормандците и гасконците

все още говорят на своите диалекти, е показателен за това, че „френското“

културно влияние в  провинциите все още няма господстващо положение.

Бургундия, например, е подчинена политически на Париж – бургундският

херцог е политически подчинен на Краля Слънце, но културно тя е все още

автономна,  тъй  като  езикът  е  сред  най-явните  носители  на  културата,  а

бургундци  и  парижани  не  говорят  един  и  същ  език.  С  новоизготвения

речник  на  френския  език  Кралят  Слънце  добива  възможност  да  въведе

действително  говореният  от  населението  език,  за  език  и  на  държавната

администрация. „Принуждавайки“ държавата да говори на един разбираем

от  населението  език,  кралят  всъщност  я  приближава  към  него,  прави  я

„негова“  държава,  държава  на  населението1.  Всъщност  налагайки

„идеалния“ френски език за общодържавен и за език на администрацията,

Луи XIV  успява  да  уеднакви  всичкото  му  подопечно,  иначе  инородно,

население в една държава,  в  една нация.  Впрочем,  официалната  титла на

Краля Слънце е Луи XIV, крал на Франция (и Навара)  (Roi de France et de

Navarre).  Луи  XIV е  крал  на  територията,  на  областта,  на  държавата

Франция. Това съвсем не е без значение.

Годината 1789 е особено бурна и кървава за френската история. Това

е годината  на Великата  френска буржоазна революция, на гилотината,  на

якобинците,  на  Тулонския  щурм.  Това  е  и  годината,  в  която  стария

1 Тук може да се спомене нещо любопитно – френският език, или поне това, което минава
за френски език по това време,  е нещо твърде разнообразно, от север на юг различните
диалекти на френския език минават през такова разнообразие, че биха могли да минат за
напълно различни езици, за да се преодолеят и това различие, академиците от Кралската
академия  „решават“  какво  е  „френския“  език  –  това  е  диалекта  говорен  в  Париж  и
околностите, а всичко останало не е нищо повече освен провинциален и развален „нисш“
диалект.
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абсолютистки ред, наложен от Луи  XIV, бива премахнат.  Две години по-

късно, през 1791 г., французите приемат своята първа конституция, която,

освен  всичко  останало,  обявява,  че  французин  е  всеки  гражданин  на

републиката.  Всички  останали  френски  конституции,  независимо  от

различните  допълнения  и  изменения,  препотвърждават  това  „обявление“:

всеки  гражданин  (поданик)  на  държавата  е  французин.  Новият  френски

властелин Наполеон Бонапарт, наред с всичките си военни победи, въвежда

във  Франция  новият  Граждански  кодекс,  който  унифицира  правата  и

задълженията  на  всички  граждани.  Кодексът,  както  и  новата

конституционна традиция,  затвърждават окончателно отговора на въпроса

„Кой е французин?“: „Французин е всеки гражданин (поданик) на Франция“.

Това  е  сбит  и  кратък  разказ  на  това  как  и  защо  се  е  формирала

„гражданската  нация“ – нация,  „построена“ преди всичко от държавата  и

нейните институции, нация, „родила се“ в съзвучие с държавата. Въпреки че

френския  случай  е  масово  даван  за  пример  за  „гражданска  нация“,  т.  е.

нация формирана не на етнически, езиков или културен принцип, а на база

поданство (или гражданство) на съответната държава, все пак има и друг

прочит на тези процеси. 

Според редица автори нацията е продукт на модернизацията. Според

Ърнест Гелнер нацията е продукт на новото време, в което индивидите са

принудени от обстоятелствата да получат високо образование на своя език

за,  да  упражняват  специфични  професии  (банкерите  в  италианския  свят,

например).  Индустриализацията,  чието  начало  започва  в  късния  XVIII и

първите  десетилетия  от  XIX век,  отново  според  него,  също  подпомага

националното  строителство,  защото  тогава  индивидът  трябва  да  учи  на

собствения си език редица науки, които да му помогнат в боравенето му със

сложни  машини2.  И  в  двата  случая,  за  да  се  задоволят  социално-

икономическите  нужди  на  обществото,  се  изгражда  стройна  система  на

образователни  институции,  в  които  освен  така  нужните  математически

науки  (приложими  в  стопанския  живот  на  населението),  се  преподава  и

говоримия език  (който  е  носител  на  „националното“)  и  история  (която  е

2 Гелнър,  Ърнест.  Нации  и  национализми.  София:  Университетско  издателство  „Св.
Климент Охридски“, 1999. 56-73.
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другия  основен  носител  на  „националното“).  Бенедикт  Андерсън споделя

това мнение,  но  добавя,  че  печатното  слово също допринася  неимоверно

много  за  създаването  на  „националното“.  Според  него  издаването  и

разпространението на евтини и масови книги на говоримия език спомага за

разпространението на „споделените“ митове – културни, исторически и пр.,

които „спойват“ дадена група в нация3. 

За Лъчезар Стоянов „за политическата модернизация ключова роля

изиграват  две  базови  идеи  –  за  естественото  право  и  за  народния

суверенитет. На тяхна основа възниква модерния свят и принципите, върху

които той продължава да съществува. Върху основата на естественото право

възниква  идеята  за  стопанското,  социалното  и  политическото  равенство

между  жителите  на  една  държава,  което  ги  превръща  от  поданици  на

монарха в  нейни граждани,  т.  е.  това  е  идейната  основа на  либерализма.

Вторият  базисен  принцип  –  за  народния  суверенитет  –  отрича  правото

монархът да е суверен на една държава и дава правото на народа сам да

гради  съдбините  си.  Всъщност  Френската  революция  е  най-яркото

проявление  на  тези  два  основополагащи  принципа,  даващи  облика  на

модерния  свят.  Така  че  Франция  –  люлката  на  модерната  държава,

модерната социална и институционална организация, е и майка на модерния

национализъм, тъй като модерната френска нация се създава в резултат на

революцията.“4 Така, според него, Френската революция създава държавата-

нация,  а  „модерност“  и  „държава-нация“  започват  да  се  приемат  като

синоними. 

„Френският“  модел  на  гражданската  нация  приема,  че  всеки

гражданин/поданик на държавата/монарха, принадлежи към нацията. Освен

това прието е, че революцията от 1789 г. поставя началото на модерността, т.

е. окончателния край на Средновековието, в Европа, тя дава и началото на

държавата-нация,  към  която  се  стремят  народите,  живеещи  в  „чужди“

многонационални империи.

* * *

3 Андерсън, Б. Въобразените общности. София: ИК Критика и хуманизъм, 1998. 51.
4 Стоянов, Л. Нация, държава и институции. София: Гутенберг, 2012. 247-248.
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Теорията разглежда още един модел за формиране на нация. При този

тип нацията се формира или в „чужда“ държава, или еднородна етническа

маса  живее  в  различни  държави  и  заявява  „желание“  да  заживее  в  своя

собствена  (една)  държава.  Немското  етническо  землище  покрива  широки

площи  от  Централна  Европа  –  днешна  Германия,  Елзас  и  Лотарингия

(Франция),  Шлезвиг-Холщайн  (Дания),  Австрия,  Судетите  (Чехия),

Швейцария, Лихтенщайн. Традиционни (т. е. живеещи на съответното място

от  няколко  века  насам)  немски  малцинства  се  срещат  и  в  редица  други

близки  и  далечни  държави.  До  Наполеоново  време  немците  живеят

предимно  в  Свещената  римска  империя  на  немския  народ,  която

представлява един конгломерат от около 350 малки немски държавици. Сред

тях най-големи и влиятелни са Кралство Прусия и Австрийската империя. С

напредването на Наполеоновата армия, която подчинява по пътя си немския

свят, немските държавици са „окрупнени“ на 42. По този начин Наполеон

иска да улесни господството си над тях. Това се случва през XIX век, векът

на национализмите, през който устремът на народите за създаване на своя

собствена национална държава взима връх само 30-40 години след Наполеон

(като  за  края  на  Наполеоновото  време  се  посочва  1815  г.).  Въпреки  че

немската етническа маса живее в 42 различни държави, тя осъзнава факта,

че всички те говорят един и същ език, споделят сходни ценности и имат,

малко  или  много,  сходна  история.  Така  към  момента,  в  който  немците

осъзнават себе си като нация, те са „разселени“ в много и различни държави.

Затова и в немското съзнание гражданството (или поданичеството) на някоя

държава,  не  прави  индивида  задължително  принадлежащи  към  дадена

нация. Това, което показва даден индивид като част от нацията, е неговия

език, споделена култура и исторически спомен. Следвайки тази логика през

1834  г.  като  предпоставка  за  бъдещото  обединение  немските  държави

създават общ митнически съюз – Цолферайн. В него членуват само немски

държави и Бохемия, която през това време е силно доминирана политически

и културно от немците5. Това е логиката на разсъждение и историческия път,

5 Така  например  баварския  крал  Лудвиг  I  (1825-1848)  построява  голям  комплекс  от
панорамни сгради, прославящи достойнствата на „немския народ“, който нарича „Валхала“
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през  който  тя  е  минала,  за  да  се  достигне  до  немския  тип  нация  –

„етническата нация“. Така немската етническа нация, чрез няколко войни и

множество политически ходове, успява да се обедини през 1871 г.  в една

Германска  империя,  възглавена  от  пруските  Хохенцолерни,  които  освен

крале  на  Прусия,  се  сдобиват  с  още  една  титла  –  „Немски  император“.

Титлата, както и при Луи XIV, не е без значение. Първоначално Вилхелм I

иска  да  се  титулува  „Император  на  немците“,  но  неговите  съветници

възразяват с довода, че по този начин би предявил претенции към не малка

част  от  населението  на  Австро-Унгарската  империя,  а  това  би  създало

ненужно политическо напрежение. Така се стига до компромисния вариант

„Немски император“ (Deutscher Kaiser).Това е показателно за настроенията

на  това  време  –  Хохенцолернът  не  желае  да  се  титулува  император  на

някаква територия, защото не се самовъзприема като такъв, той е император

именно на немците, на етническата немска нация.

Пътят на италианското обединение следва същата логика – етнически

и културно еднородни хора живеят в много и различни държави, желаят да

„добият“  своя  етническа  държава  (държава-нация)  и  след  серия  войни  и

политически ходове успяват през 1861 г. (и окончателно през 1871 г.). 

Ако  при  френския  модел,  или  при  гражданската  нация,

принадлежността  към  нацията,  поне  формално,  не  зависи  от  културната,

етническа и езикова принадлежност на индивида, то именно това е водещия

фактор  при  немската  (етническата)  нация.  Стремежът  за  „добиване“  на

държава-нация, чието начало е поставено през 1789 г., бива „избистрен“ и

доразвит чрез немския прочит за строеж на нация. С времето този тип нация

се  оказва  особено  издръжлив  и  случайно  или  не,  но  болшинството  от

европейските държави могат да бъдат наречени държави-нации. 

(построен  в  периода  1830-1842  г.).  Във  „Валхала“  са  поставени  бюстовете  на  всички
(предадени от него за) знаменити представители на немския народ (военни лидери, поети,
учени), без оглед на това какво поданичество имат и в коя държава са живели. Така във
„Валхала“ се озовават бюстове не само на баварски, саксонски, вюртембергски, пруски и
австрийски поданици,  но и на руски, френски, датски, шведски и прочие.  Иначе казано
комплексът „Валхала“ в Бавария не прави нищо повече, освен това да преповтаря немското
разбиране за нацията: нацията се основава на „кръв“, език и култура, тя не се ограничава от
държавни граници, които не са водещи в определянето на това кой е немец (или унгарец,
датчанин и пр.), те са само и единствено маркер на края (началото) на държавността.
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* * *

Друг вариант  на  този  вид  формиране  на  нация,  е  формирането  на

нация в „чужда“ държава, или държава, в която политическото и културното

господство,  се  упражнява  от  етнос,  различен  от  този,  който  се

„самоизгражда“  в  нация  или  се  самоосъзнава  като  такава.  Пример  за

подобно  национално  строителство  може  да  се  намери  в  лицето  на

балканските  нации,  които  са  „самоосъзнати“  като  такива  в  рамките  на

Османската  империя.  При  тях  собственото  осъзнаване  почива  на

осъзнаването и отчитането на различността между балканските християни,

от една страна, и турците мюсюлмани, от друга. Турците са хората, които

говорят чужд и непознат език, които изповядват чужда на общоевропейската

традиция религия, те са носители на чужда и коренно различна култура – те

са номади (поне в периода на Завоеванието), многоженци и т. н. Освен това

турците  не  създават  Султанска  академия  на  науките  и  не  й  поръчват  да

издаде речник на турския език. Така, при липса на спойващо средство между

християните и чуждоезичните иноверни и инородни турци, българи, сърби и

гърци осъзнават себе си не като носители на общи дадености (каквито са

бургундците, гасконците и нормандците във Франция, всички те поданици

на краля в Париж), а преди всичко като хора на различните езици,  които

освен по езиков признак, се различават от господстващия в политически и

културен смисъл етнос и по религиозен. Нещо повече, и българи, и сърби, и

гърци, приемат „падането“ си под турска власт травматично: за тях фигурата

на султана  в  Константинопол  не  е  достойна,  за  да  бъде  припозната  като

„свой“ господар. 

Самата  нормативна  уредба  на  теократичната  Османска  империя,

разделя султанските поданици по религиозен признак, като по този начин

допълнително  отчуждава  християните  (и  евреите)  от  мюсюлманите.  По

силата на разделението (което все пак обединява всички православни народи

в един –  Рум миллет),  управляващите  в  Константинопол  спомагат  за  по-

лесното  си  господство  над  покорените  територии  и  народи  (по  подобен

начин Наполеон „окрупнява“ немския свят от около 350 до 42 държави), и
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едновременно с това изпълняват нормите на своята религия, според която

„неверниците“ (та били те и „хора на книгата“) трябва да бъдат поставени в

подчинено положение спрямо „правоверните“.  От друга страна,  обаче,  по

този начин предизвикват към себе  си немалко негативни настроения,  а  и

затрудняват сближението между религиозно различните народи.  Турският

султан ще остане до самия край на империята (1922 г.), чужд на неговите

християнски поданици. 

В тези условия се формират балканските нации – те са контрапункт

на „другите“,  с  които  живеят  в  една империя,  в  една  провинция,  в  едно

населено  място  дори.  Тъй  като  всички  те  (гърци,  българи,  сърби)  са

православни, основната разлика по между им, е езика, затова и именно той

се  превръща  в  най-първичния  носител  на  „националното“.  Все  пак

Османската империя е в непосредствен досег с модерния християнски свят,

преминал през революцията от 1789 г., през Наполеоновата ера, през все по-

силните модернизационни (т. е. насочени към „националното“) процеси и е

принудена да премине през нещо като модернизация, за да стои адекватна на

общия европейски фон. На Стария континент се запазват общо три империи,

„остатък  от средновековния  свят – Османската,  Хабсбургската  и Руската,

които по-бавно и по-късно са въвлечени в тези модернизационни процеси. В

тях протича успореден по време, подобен по резултат, но специфичен като

начин процес на формиране на модерни нации.“6

Формирането на балканските християнски нации протича подчинено

на  няколко  общи  характеристики.  При  този  процес  има  липса  на

антиклерикален  национализъм,  вместо  него  нациите  се  формират  в

съвършено  съзвучие  и  активно  взаимодействие  и  взаимно  подпомагане  с

Църквата.  Освен  това  балканските  християнски  народи  се  намират  в

непосредствена и ежедневна близост един с друг. Те всекидневно общуват

помежду си и в следствие на това развиват силно изразено усещане за „ние“

и за „другите“, различните от нас, т. е. балканските християнски нации са

етнически, следващи немския модел за (формиране на) нация.

6 Пак там, 248.
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*  *  *

  

Модерната  българска  идентичност  и  национализъм  „прохождат“

изпод перото на Паисий в края  на  XVIII век.  През 1762 г.  Паисий пише

своята „История славянобългарска“. В нея се откриват основните признаци

и  носители  на  националното  –  общ  език,  общи  исторически  спомени  и

култура. Така, ако през 1762 г. Паисий възкликва гневно „Защо се срамуваш,

неразумни, да се наречеш българин и да говориш езика си?“ като по този

начин извежда на преден план един от важните носители на „националното“

– езика, то султанския ферман от 1870 г. напомня другия важен носител –

религията. По този начин образът на „идеалния българин“ започва бавно да

добива очертания: той е българоезичен, той е православен-екзархист, той се

чувства съпричастен към българската история и традиция, българските царе,

патриарси  и  българските  мъченици.  Считам  за  нужно  да  обърна  малко

повече внимание на този образ на „идеалния българин“,  тъй като именно

нему (къде явно,  къде не)  се  пада централната  роля в  настоящия анализ,

както и в учебниците, на който този анализ се опира. Постигането му е и

желаният  краен  резултат  на  историческото  образование  в  училищата.

„Идеален  българин“  е  тъкмо този  индивид,  към  който  е  насочен „интереса“  на

българската  външна политика  от  1879 г.  до  1944 г.:  той е  етнически  българин,

ползващ  български  език  и  е  православен-екзархист.  Т.  е.  именно  това  е

идентичността, която българската държава припознава за „своя“. Тук се проявява

и един неизбежен недостатък в създадения образ на „идеалния българин“ –

той е толкова идеален, че изключва немалкото българи, които не се вписват

в  „идеалните“  рамки,  като  българите-мюсюлмани,  гагаузите,  българите-

патриаршисти,  а  до  някъде  и  българите,  изповядващи  някоя  друга

деноминация на християнството.7 Независимо от своите недостатъци, обаче,

„идеалният  българин“  е  плод  на  политическа  нужда:  първо,  „идеалните

българи“,  познавайки  се  един  другиму  на  база  на  своите  „идеални

показатели“, да се обединят и да сформират ядрото на модерната българска

7 Стоянов, Л. Нация, държава и институции, ИК Гутенберг, София, 2012. 253; Бужашка,
Б. Езикът като етнообразуващ фактор (Някои примери от България, Македония и Гърция). –
В: България – национална и европейска идентичност. Варна: Университетско издателство
на Варненски свободен университет, 2001. 47.
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нация,  на  чиито  плещи  се  пада  да  осъществи  Възраждането,  а  с  него  и

българската  независимост.  Т.  е.  „идеалният“  образ  е  нужен  за  да  се

мобилизира  критичен  минимум  от  отделни  индивиди,  което  да  даде

политическа  легитимност8 на  българските  интереси  в  рамките  на

Османската  империя.  Второ,  „идеалният  образ“  може  да  пропагандира

приближаване или отдалечаване (по разделителната линия Европа – Русия,

например)  на  българина  до  или  от  една  обществена,  народностна  или

политическа  група.  А  подобно  приближаване  или  отдалечаване  е  винаги

политически мотивирано.      

Разказът за миналото създава настроения за настоящето. Освен това и

поставя цели за бъдещето. Паисий използва това и казвайки, че българите са

имали царе и патриарси, подсказва на читателя идеята българите отново „да

се  сдобият“  с  царе  и  патриарси.  Т.  е.  той  „агитира“  за  българска

самостоятелност (независимост), което по същество представлява израз на

български национализъм. В този смисъл национализмът, пропагандиран от

Паисий, е градивен. Той е насочен срещу гръцката културна доминация и

турската  (османската)  политическа власт.  Но той и подсказва на четящия

или слушащия да защитава българската култура и да „построи“ българска

политическа  самостоятелност.  Това  е  пример  за  само  една  страна  от

българският  национализъм,  който започва  с  Паисиевата  история,  и който

лежи в основата на Възраждането и бива „наследен“ и надграждан след 1879

г. След тази дата около една трета от българите се сдобиват с (достатъчна)

политическа  самостоятелност,  която  им  дава  възможност  да  оформят  и

защитят  българската  национална  идентичност  за  нуждите  на  новата

държава. Към средата на XIX век Паисиевото наследство е вече окончателно

утвърдено  и  устойчиво  наложено  в  българското  самосъзнание,  т.  е.

българите  възприемат  своята  нация  като  етнорелигиозна,  а  не  като

„гражданска“ от френски тип. 

Политиката,  провеждана  от  модерната  българска  държава,  а  и

обществено-политическите отношения в обществото, са подчинени именно

8 Не  бива  да  се  забравя,  нито  да  се  подценява,  факта  че  в  основата  на  всяка  една
политическа  легитимност  стои  именно  този  критичен  минимум  от  подкрепяща
(заинтересована) маса.
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на тази модерна, възрожденска по произход, идентичност на етнорелигиозна

нация. Но нацията, етнорелигиозна или гражданска, има и други проявления

–  тя  може  да  бъде  част  от  едно  или  друго  политическо  (народностно)

семейство.  Как се вменява идентичност на цял един народ,  а  не само на

интелектуалното  малцинство  от  него,  затворено  в  отделни  бастиони  на

знанието  като  манастири  и  университети?  Чрез  силата  и  ресурсите  на

държавата; чрез начина на преподаването на историята в училищата. 

Училището  и  учебникът  по  история  като  инструмент  на

създаване на идентичност 

Историческият спомен, знанието за общото минало и произлизащото

от това чувство за един непрекъснат и неспирно надграждащ се „живот“ на

националната общност, са само част от националната идентичност. Другата

особено важна съставка  от  нея  е  не  просто  този  разказ  и  това  знание  за

историческото минало само по себе си, а  начинът  по който то се тълкува.

Тъкмо чрез тълкуванието на дадено събитие, действие или бездействие, та

дори  и  на  цели  епохи,  се  изграждат  внушенията  и  положителното  или

отрицателното  настроение  на  публиката  спрямо тези  събития,  епохи или

личности. Благодарение на тези  внушени  оценки и настроения се изгражда

националната  идентичност.  Тя  е  съвкупност  от  положителните  качества,

които  националната  общност  неизменно  си  самоприписва  като

принадлежащи й „по рождение“, както и от онези качества и достойнства, за

които е вменено на публиката, че са добити в хода на „битката“ й с всички

заобикалящи  националната  общност  „врагове“  и  „неприятели“.  По  този

начин се приема за даденост, че българите са „ученолюбиви“. Едновременно

с  това,  обаче,  чрез  тълкуванието  на  събитията  от  Българското

средновековие,  революционното  (въоръжено)  движение  и  Войните  за

национално  обединение,  се  създава  внушението,  че  са  и  „храбри“  –

например когато българската конница пристига на териториите на север от

Дунава и напада заварената византийска армия, на публиката е предложен

един разказ за героизъм, мъжество и сурова войнственост, които се изправят

срещу „лошите“ византийци.  По този начин хем българинът е представен
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като носител на редица добродетели,  хем еднозначно и безапелационно е

„разобличен“ и неговия „враг“,  у  когото се подсказва  нямо на  публиката

наличието на редица пороци.

Българските политически и обществени елити са добре запознати със

силата на тези внушения. Не са чужди и на знанието, че благодарение на

тези,  и  други  тем  подобни  внушения,  се  легитимира  (или  най-малкото

обяснява) дадена политика или политическо бездействие. Нещо повече: чрез

подобни, по същество идентичностни внушения, е възможно да се прикрие и

истинската  цел  на  политическото  действие  или  бездействие.  Ето  как

неизбежния изходен продукт от тази система на скачените съдове, е една

винаги  политизирана  (политически  мотивирана)  история  на  миналото  на

националната общност. Училищният учебник по история се явява един от

основните  и  най-лесно  разпознаваеми  инструменти  на  това  политическо

мотивирано вменяване на идентичностни показатели. Не бива да се забравя,

че училището е един от най-мощните лостове на държавата за „подсказване“

на идеи и създаване на настроения. Това е така защото то е задължително за

всички и защото „обектът“ му е впечатлителният и все още неоформен като

личност  млад човек.  Т.  е.  училището  достига  до  максимално  количество

деца, по-голямо от която и да е друга институция (дори и от армията, тъй

като тя се отнася само за единия пол), и училището дооформя светогледа,

морала и ценностите на тези деца. Разбира се, едновременно с това то си

поставя за  цел и да предаде минимално количество знания и умения на

подрастващите, които ще са им необходими в бъдещия им самостоятелен

живот.  Това  обяснява  защо  училището  е  едно  добро  начало,  от  където

можем  да  започнем  да  търсим  основите  на  модерната  българската

идентичност, тази която се „строи“ и развива в годините след създаването на

модерната българска държава. 

За да разберем, и преди всичко да осмислим по-добре причините за

своята  (текуща)  модерна  национална  идентичност,  е  нужно да  познаваме

идентичностната си „еволюция“ през годините.  Надявам се, че настоящия

текст ще бъде полезен в това отношение.        
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* * *

Училището  е  най-мощният  инструмент,  с  който  държавата  (т.  е.

елита) успява да достигне до всеки един свой отделен индивид и до всички

индивиди едновременно. Всеки един индивид, навършил нужната възраст,

„отбива“ определен със закон срок в държавните образователни институции.

В тях той получава отговор на въпроса „Кой съм аз?“, в тях и се запознава с

българският национален разказ, който учи кои сме ние българите, къде се

намираме  и  към  какво  се  стремим.    Ето  защо  „според  повечето

изследователи,  училищният  учебник  може  да  се  разглежда  като

„идеологически  продукт“,  като  средство  за  политически  контрол  на

властващата администрация от образованието,  или като стока и културно

благо  с  нетрайна  употреба.“9 Освен  че  учебникът  отразява  обществото,

което  го  създава,  „в  него  са  заложени  ценности,  начини  на  поведение,

стереотипи или идеологията, която характеризира господстващия начин на

мислене“. С други думи (говорейки специално за образованието по история)

в  учебникът  първо  се  изгражда  образът  на  едно  желано  и  „идеално“

общество,  и  след  това  на  подрастващите  им се  „подсказва“  да  бъдат,  да

строят и да опазват този образ. „В такъв смисъл учебникът е инструмент за

пренос  на  подбрани  знания  [...],  чрез  него  се  увековечават  ценности,

традиции,  норми  и  митове“10 и  именно  това  представлява  строежът  и

пропагандирането на националната идентичност. 

Модерната българска държава не прави изключение от това правило.

„На Българското княжество, като на всяка модерна държава през XIX век, е

дълбоко  присъща  индефициращата  и  социалномодернизираща  роля  на

училището, т. е. да формира не само съответстващ на модерността културен

и социален климат, но и национално самосъзнание.“11 Това е нужно за да се

легитимират българските обществени и политически елити, нужно е и за да

се постигне „сплотеност“  на обществото,  а  от там и по-висока степен на

9 Табакова,  К.  Учебникът по история – дидактически  аспекти.  София:  Университетско
издателство „Св. Климент Охридски“, 2013. 13.
10 Пак там, 13.
11 Радева, М. Училищното историческо образование в България (1878-1944). София: ИК
Гутенберг, 2008. 45.
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обществена организация.  Но е нужно и за да се преодолее политическата

разпокъсаност  на  българският  народ  и  да  се  съхрани  неговата  културна

цялост. В този смисъл българското училище се изгражда като национална

институция, която концентрира „инструменти за изграждане и осигуряване

на  националната  идентичност  чрез  изучаване  на  предмети  от  групата  на

обществените  дисциплини“12 като  български  език  и  литература,  история,

география,  вероучение  и  гражданско  учение.  Взимайки в  предвид всичко

това  не  остава  и  грам  съмнение,  че  българското  училище,  освен  всичко

останало, представлява и идеологически инструмент на българската държава

за „превръщане на националната идея в част от гражданското съзнание на

младите поколения и на обществото“, в изграждане и защита на българската

национална идентичност, както и в легитимиране на обществения строй и

водената политика чрез същата тази национална идентичност.13 

Тук е мястото да се напомни, че във всяка страна, включително и в

България, официалните учебници се одобряват (или не) от държавата, т. е.

над тях се осъществява предварителен държавен контрол. В тях не „попада“

нищо неодобрено от държавата (в този смисъл учебниците представляват и

проявление на държавния, националния суверенитет),  а когато говорим за

учебниците по история (и литература), които представят желания от елитите

национален образ в „най-чист“ вид, това идва да ни каже много. Затова и

„учебниците са важен елемент, на който се гледа като на национален символ

и основен инструмент за интегриране на националната общност.“14 Ето защо

анализът  на  учебниците  по  история,  одобрени  от  Министерството  на

народното просвещение, и ползвани като такива в България в разглеждания

период от Освобождението до края на  XIX  век, считам за особено добър

източник   за  разбиране  каква  е  идентичността,  вменявана  от  българската

държава на подрастващите. 

За  да  се  добие  представа  за  основните  „страни“  на  вменяваната

национална идентичност е нужно в текстовете на учебниците да се открият

12 Пак там, 49.
13 Радева, М. Училищното историческо образование...; Радева, М. Културната политика на
българската  държава  (1885-1908).  София:  Университетско  издателство  „Св.  Климент
Охридски“, 2002.
14 Табакова, К. Цит. съч, 14.
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„лошите“  и  „добрите“  герои  на  националния  разказ.  „Лошите“  герои  са

нужни, за да се покаже на подрастващата публика всичко това, което тя не

трябва  да  бъде.  Но  също  така  и  чрез  тях  се  показва  контрастиращия

положителен образ на българина. Образът на „добрия“ герой е нужен за да

се покаже какви симпатии хранят българските обществени и политически

елити, а и към каква външна и вътрешна политическа „линия“ се стремят. От

друга страна този образ може да се приеме и за своего рода пропагандатор

на желаните от държавата положителни качества, които да се възприемат и

към които да се стремят подрастващите. В интерпретацията на сблъсъкът

между „добрите“ и „лошите“ се ражда специфичен национален разказ, който

от  своя  страна  провокира  създаването  на  определен  вид  национализъм,

който също може да бъде потърсен в разглежданите учебници. 

Институционално  формиране  на  модерната  българска

национална идентичност чрез  преподаваните образи в учебниците  по

история от 1879 г. до края на XIX в. Образът на Средновековието.

След описа на значението на преподаването по история за „градежа“

на  българската  идентичност  ще  разгледаме  някои  конкретни  примери  за

идентичностния строеж чрез учебниците по история. Най-старият български

разказ започва с описание на „старите жители на Балканския полуостров“ –

тракийци, македонци, илирийци и епироти. Първите две „племена“ „отпосле

се  погърчили“.  От  вторите  две  „е  останал  простий  до  сега  още  народ:

албанците или арнаутите.“15 В частност за българите се казва, че „нашите

прадеди,  славяните  са  дошли  в  Европа  из  Азия  (из  средната  й  част)  в

незапомнени времена. Никой не знае [...] кога е станало тяхното преселяване

на  Балканский  полуостров;  затова  те  се  гледат  като  коренни  жители  на

Европа.“16 За славяните („нашите прадеди“) се казва, че техните най-стари

„заниятия“  „са  били войната,  ловът  и  скотовъдството.  По-късно  у  тях  се

развило  доста  и  земеделието,  което  ги  привикнал  на  мирен  и  постоянен

15 Бобчев, С. С. Кратък учебник върху българската история от най-старо време и до днес
(за начални и средни училища според програмите в Българско). Пловдив: Издателство на
Христо Г. Данов, 1882. 1. (Нататък: Бобчев, С. Кратък учебник..., 1882)
16 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882, 1.
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живот.“ Бобчевият17 учебник от 1882 г. твърди още, че славяните са смесица

от  добри  и  „лошави“  качества  –  те  са  храбри,  добродушни  и

„гостоприемливи“,  но  „от  друга  страна  те  били недоволни и не  живеели

мирно и съгласно помежду си. Този им недостатък бил най-вредителен за

тяхното добро уреждане“18, иначе казано „раздробеността“ на славяните не

им  позволява  да  създадат  свое  собствено  държавно  формирование.  Този

дребен детайл има значение при по-сетнешните спорове относно това кой

кого  и  в  какво  е  разтворил.  Тази  констатация  за  липса  на  достатъчна

общностна самоорганизация сред славяните се открива и в други учебници:

„словените, ако и да били много и юнаци, попадали под другоземни народи,

които имали повече сговор.“19

Славяните  се  описват  като  една  голяма  еднородна  общност  от

индивиди, които в хода на времето заживяват в различни части на Източна и

Централна Европа, а с това и се построяват разликите между тях. Една част

от това славянско племе решава да се нарече „сърби“, други „поляци“ и т. н.

„Най-подир онези славяне, които преминали отсам Дунава, та се заселили на

Балканский  полуостров,  както  ще  видим,  се  нарекли  българе.  [...]  Както

видяхме,  ние  българите  сме  един  клон  от  голямото  славянско  племе,  от

което  са  русите,  чехите,  сърбите  и  др.“20 Другаде  се  казва,  че  южните

славяни населяват земята на юг от Дунав и те „се делят на два главни купа:

на българе (в Мизия, Тракия, Македония, источна Албания и една част от

Тесалия и Епир) и на сърбе.“21

679-та  е  годината,  която  се  посочва  за  началото  на  Аспаруховия

поход  към  Балканите,  където  среща  съпротива  от  страна  на  местните

славяни.  Изходът  от  тази  „съпротива“,  както  знаем,  не  е  в  полза  на

славяните. И все пак „от тогаз се явява на света тоз българский народ, който

17 Стефан  Савов  Бобчев  (1853-1940)  е  възрожденец,  участник  в  национално-
освободителното  движение,  общественик,  книгоиздател,  университетски  преподавател,
румелийски и княжевски политик.  
18 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 3.
19 Манчов,  Д.  В.  Учебник  Българска  история  за  средни  училища.  От  съчиненията  на
Гилфердинга, Иречека и други. Пловдив: Книжарница на Д. В. Манчов, 1884. 4. (Нататък:
Манчов,  Д.  Учебник  Българска  история  ...  1884).  Александър  Фьодорович  Гилфердинг
(Хилфердинг) (1831-1872) е руски лингвист, историк и славист. 
20 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 4-6. 
21 Манчов, Д. Учебник Българска история ... 1884. 5-6. 
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и до ден днешен обитава полуострова и е от чисто славянско племе,“ но все

пак се уточнява, че  „лесно и скоро победителите българе се слели и стопили

с  победените  многобройни  славяни  и  съставили  един  народ  с  един

славянски или български език.“22 Въпросът с езика се решава в учебниците

от  XIX  век по особено  ултимативен  начин:  „Тези  славяне  говорели този

същи език, който говорим и ний сега, защото те са били нашите прадеди.“23

„Единството“  между  славяни  и  българи  е  представено  и  по  друг  начин:

„българите  преминали  Дунав  и  се  втурили  в  Мизия;  те  за  малко  време

обладали тая земя [...] и станали едно с туземците24 словене.“25 Види се, тази

трактовка  на  народностния  характер  на  българския  народ  се  запазва  до

самия  край  на  века:  „дружината  на  Аспаруха,  т.  е.  българите,  които  се

поселили между многото славяне в покорените си места, изгубили полека-

лека  народността  си  и  се  слели  със  славяните,  на  които  дали  името  си

българе. От тогава и до сега ний се наричаме българе, макар по език и нрави

да сме славяние.“26 

Тезата за „пълния славянски“ характер на българския народ остава в

сила до самия край на века – след като се описва хода на южните славяни и

се проследи процеса на заселването им, се заключва че „в разселването на

тези  славянски  племена  е  началото  на  нашия  народ,  началото  на  нашата

българска история.“27 Това е напълно разбираемо, имайки в предвид особено

силните чувства на признателност и (дори) страхопочитание към славянска

Русия в този период.  

* * *

Българските владетели присъстват в учебниците с малки описателни

„портрети“, изреждащи сметнатите за най-важни моменти от управлението

22 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 7.
23 Ганчев,  Д.  Учебник по българската  история.  За долните класове на гимназиите и за
трикласните общински училища. Пловдив: Издателство на Христо Г. Данов, 1892. 4.
24 Явно под „туземци“ авторът иска да каже „коренно население“.
25 Манчов, Д. Учебник Българска история ... 1884. 8.
26 Ганчев, Д. Учебник по българската история... 1892. 7.
27 Бобчев, С. С. История на българския народ. Учебник за гимназиите и средните училища.
Пловдив,  Издателство  на  Христо  Г.  Данов,  1897.  14.  (Нататък:  Бобчев,  С.  История  на
българския народ... 1897)
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им.  Тези  портрети  започват  (съвсем  очаквано)  с  Аспарух28,  като

единственото  нещо,  което  се  казва  за  него,  е  че  е  повел  една  част  от

българите  към  Дунава  и  се  е  сражавал  в  безчет  битки.  За  Аспаруховия

наследник  „Терберий  или  Требел“  се  казва,  че  в  битка  с  Византия  е

разширил  „българското  господарство“  с  областта  Загорие.  С  това  и  се

изчерпва неговия портрет според Бобчевия учебник от 1882 г.29 Другаде на

Тервеловата фигура се вменява много по-голяма значимост и „юначество“.

„На негово време българите се усилили много. Казват, че Требел държал в

ръцете си съдбината на Византия.“30 Причината за тази тежка присъда не са

само  почти  не  стихващите  „латентни“  българо-византийски  войни,  но  и

Тервеловата роля след 716 г., когато „българите помогнали на византийците,

кога  арабите  били  обиколили  Цариград  с  тежка  войска,  от  сухо  и  море.

Българите отишли та се ударили с арабите, избили до 22.000 души от тях и

отбранили  византийското  царство  (718).“31 По  този  начин  българите

спасяват Европа от арабската заплаха. 

„Приемниците  на  Требеля  Кормисош  (Добре  или  Кормес),  Телец,

Сабин,  Боян,  Токт,  Телерик  и  Кардам“32 имат  повече  от  скромна  роля  в

Бобчевия учебник от 1882 г. – всичко, което се казва за тях е, че дължат

краткото си управление на постоянните войни с Византия, които отслабват

държавата и подтикват военната аристокрация периодично да ги сваля от

трона. Друг учебник от същия период – този на Манчов33 – проследява, до

колкото може, подробно българо-византийските стълкновения и разглежда

някои от изброените владетели малко по-детайлно. В него за „княз“ Телец,

например,  се  казва,  че  „бил  много  юнак  и  умен  човек.“34 Обърнато  е

внимание и на кан Телериг (761-777) за който се казва, че първият българин,

който приема свето кръщение.35  

28 Редно е да се спомене, че формално „се започва“ с Кубрат, но във всички разглеждани
учебници Кубратовата роля е повече от скромна, тя е сведена само до знаменития момент
със снопа пръчки на смъртния му одър.  
29 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 8.
30 Манчов, Д. Учебник Българска история ... 1884. 9.
31 Манчов, Д. Учебник Българска история ... 1884. 10-11.
32 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 8.
33 Драган  Веселинов (Димитър Василев)  Манчов  (1834-1908)  е  общественик и издател,
наследник на печатницата на Христо Ботев.
34 Манчов, Д. Учебник Българска история ... 1884. 11-12.
35 Манчов, Д. Учебник Българска история ... 1884. 14.
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Към самия край на века преподаването на този период от българската

история отново се свежда до бегло споменаване на имената на владетелите и

до  изброяване  на  дълъг  списък  от  българо-византийски  битки.  Това

изреждане  на  имена  и  битки  завършва  с  късото  заключение,  че  „през

всичкото време от Тервеля до Крума [...] българската държава не могла да се

развива  така  правилно,  както  се  подкачи  при  Аспаруха  и  продължи при

Тервеля. [...] Династията на Дуло или Дулоиди, както видяхме, се свалила и

избила;  едни  панове  се  изгонвали,  други  убивали,  трети  побягвали  в

Цариград. Таквоз е горе-долу времето, което последва от Тервеля, па чак

догде  се  яви  на  сцената  великий  Крум  или  Каран.“36 Като  цяло

съдържанието  на  всички  разгледани  учебници  от  този  период,  оставая  у

четящия  натрапчивото  усещане,  че  въпросните  владетели  присъстват  в

българската история с единствената цел да „запълнят“ времето от „великия“

Тервел до „великия“ Крум. 

След  този  „бърз“  разказ  за  бунтове,  битки  и  честа  смяна  на

царстващия  владетел,  разказът  се  насочва  към  силната  фигура  на

„знаменитий и силен господар Крум (Гръм) или Каран, който бил неуморим

в боевете си.“37 Почти митичния характер на Крумовата фигура се долавя и в

Манчовия  учебник  от  1884  г.,  според  който  след  предходния  период  на

относителна  нестабилност  „станал  княз  войводата  на  аварските  българи,

силний  и  страшний  Крум  (Гръм,  Каран)“38,  който  присъединил  към

българската войска славяните и „страшните“ авари. Добри Ганчев39 пише за

„непобедимий юнак Крума.  Когато този български цар наследил баща си

Кардама,  държавата му била цяло Влашко и Северна България,  до Стара

планина;  а  когато  умрял,  той  оставил  царството  си  разпространено  до

самите стени на Цариград и върху цяла Македония.“40 Кан Крум присъства в

учебниците не само като „страшен и непобедим юнак“, но и като първият

български владетел,  който налага  „официални“  закони в  държавата  си.  В

36 Бобчев, С. История на българския народ... 1897. 25.
37 Бобчев, С. Кратък учебник..., 1882. 9.
38 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 15.
39 Добри  Ганчев  (1854-1936)  е  предосвобожденски  възрожденец,  екзархийски  секретар,
общественик,  учител  по  български  език  на  княз  Фердинанд  и  княжевското  семейство,
преподавател по история във Военното училище, автор на мемоари.
40 Ганчев, Д. Учебник по българската история... 1892. 7.
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този дух се казва, че „неговото царуване се отличава в много неща от това на

предшествениците му. От българските господари, той първи е разбрал, че на

България  е  необходимо  господарствено  устройство“41,  което  води  до

прокараните от него закони, административни промени и приобщаване на

славяните към управлението.

Тук може да се спомене един любопитен факт – този изключително

важен за Крумовото управление момент е напълно пропуснат в Ганчевия

учебник  от  1892  г.  Докато  другите  автори  рисуват  портрета  на  Крум  с

неговите  военни  победи  и  законодателна  дейност,  Добри  Ганчев  се

ограничава само и единствено с разказ  за многото български победи над

Византия, постигнати през време на Крумовото управление. 

* * *

След портрета  на  кан  Крум,  показващ го  в  изцяло  положителна  и

„юнашка“  светлина  на  войн-победител  и  законодател,  разгледаните

учебници  или  „пропускат“  да  запознаят  учениците  с  двама  български

владетели (Маламир и Пресиян), като и за кан Омуртаг е отделено съвсем

скромно  място  от  няколко  реда,  или  им  отделят  съвсем  малко  място  и

внимание. Вместо това разказът продължава „направо“ с християнизирането

на България и с  владетелите и личностите,  асоциирани с него.  Отделя се

специално място на  светите  братя  Кирил и Методий,  но,  разбира  се,  във

фокуса на текста се поставя княз Борис I (852-889). 

Независимо дали авторите ни запознават първо с живота и делото на

Кирил и Методий или с личността на Борис, всички се съгласяват, че тези

нови български герои са изцяло положителни. Любопитно е, обаче, че около

изключително  важната  фигура  на  княз  Борис  за  българската  история,

липсват  каквито  и  да  е  суперлативи,  целящи  да  му  вменят  някаква

героичност.  Никъде в  разглежданите  учебници не  може да  се  прочете  за

него, че е „страшен и непобедим юнак“, но за сметка на това навсякъде се

отбелязва,  че  „в  неговото  царуване  в  България  са  станали  две  важни

41 Бобчев, С. История на българския народ... 1897. 28.
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събития: 1. Тогаз българский народ се покръстил, като отишел по примера

на царя си Борися; 2. Пределите на държавата доста се разширочили. Тези

две събития  съставляват  отличителните  черти  на  Борисовото  царуване.“42

Сетне се дават причините, довели до Борисовото решение за Покръстването,

които  твърде  често  биват  смесица  от  разумно  звучащи  доводи,  до

полумитични разкази. Отбелязва се, че българският владетел, който бил все

още  „язичник“  „гледал  наоколо  си  силни  християнски  съседи:  франки,

моравини и гърци. Нему се струвало, че християнските царе някакси излизат

по-силни  от  него,  па  и  държавите  им  са  по-укрепени  и  обогатени.“43

Поставен  в  тази  християнска  среда  кан  Борис решил,  „че  не  е  зле  да  се

покръсти и сам той и народът му цял да приеме християнската вяра.  [...]

Дълго време мислил той какво да прави и най-подир наумил, че ще бъде

най-добре  за  държавата  му  да  приеме  християнството.“44 Това  е

„рационалното“ обяснение  за  нуждата  от Покръстването  – на България и

нейния  владетел  християнския  мир  гледа  като  на  неравностойни.  В  този

смисъл  приемането  на  християнството  е  чисто  политически  акт,  който  е

„най-добър  за  държавата“.  Другаде  се  дава  „по-митично“  тълкувание  на

събитията:  след  редица  безславни  битки  „България  я  сполетяло  страшен

глад и мор; народът гинел, та княз Борис се сбъркал и не знаел що да прави.

[...] Той мислил,  че  това  тегло е Божие наказание,  пратено  нему,  защото

видял истината и не я повяровал.45 Княз Борис се помолил на християнский

Бог  и  тутакси  народното  тегло  поулекнало.  [...] Княз  Борис  поверовал  в

Христа.“46 Независимо от причините, които се дават, фигурата на кан/княз

Борис във всички разглеждани учебници се радва на изцяло положителна

оценка, въпреки че не се пропуска да се спомене, че е загубил всички войни,

които е водил. 

На  Болярския  бунт  и  краткото  и  злополучно  управление  на  княз

Владимир Расате  (889-893) не  се  отделя много внимание.  За  болярите  се

42 Бобчев, С. История на българския народ... 1897. 34.
43 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 16.
44 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 16.
45 Истината, в която не „повяровал“ добрият кан, му се била подсказала на няколко пъти от
разни близки и далечни християнски проповедници.
46 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 28.
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казва,  че  остават  недоволни  от  сближението  с  Византия,  подобно  е  и

обяснението за предателството на християнската  вяра от страна на новия

монарх. 

Въпреки бунта княз Борис „имал ягка и решителна воля“ и наказал

„главатарите с жените и децата им.“ Тук се открива един интересен момент,

отбелязан от всички учебници, макар и да е представен по различен начин:

„Така се е принесло у нас християнството, което е имало и тази добрина, че

е свързало още повече християнските славяни с новопокръстените – и така е

отървало първите от погърчвание, особено като се изнамерила и българска

книга.“47 „Интересното“ се състои в това, че въпреки декларираната „пълна

сляванска“  същност  на  българския  народ,  все  пак  се  говори  и  за

„християните  славяни“,  от  една  страна,  и  за  „новопокръстените“

(неславяни?) от друга.    

Образът  на  братята  Кирил  и  Методий  е  бил  всякога  важен  и

интересен  за  българския  национален  разказ.  Те  се  свързват  с

християнизацията на българите, с православната църква в България, освен

това те и са едни от малкото интелектуалци, които намират място в разказа

за  Българското  средновековие.  И  при  всичко  това  те  са  поданици  на

византийския император. Затова е и естествено отношението на българската

историография към тях да е своего рода специално. 

В  самото  начало  на  организираното  (от  българската  държава)

обучение  по история  се  заявява,  че  „има  двама  братя  българе  от  Солун,

които са живели във времето на Бориса, и на които всички славяне во веки и

веков трябва да бъдат признателни.“48 Другаде се казва, че „тия два брата

били синове на един болярин от Солун на име Лъв“49 без да се уточнява

народността  им  (му).  Затова  пък  през  1892  г.  Добри  Ганчев  пише,  че

„двамата братя Кирилл и Методий биле българе по народност, родом от гр.

Солун.“50 И ако през 1882 г. Стефан Бобчев нарича братята българи, то в

учебника  си  от  1897  г.  се  въздържа да  им вмени българска  народност  –

47 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 17.
48 Пак там, 19.
49 Манчов, Д. Учебник Българска история ... 1884. 21.
50 Ганчев, Д. Учебник по българската история... 1892. 13-14.
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вместо това ги нарича „двама братя, родом славяни, от Солун.“51 Според мен

тези интерпретации за произхода и националната принадлежност на братята

не е без значение, защото показва поне едно важно нещо. Това нещо е, че

българите,  подобно  на  много  други  европейски  народи,  не  са  особено

склонни да приемат в своя национален разказ (положителни) герои от друга

езикова, народностна и пр. принадлежност. Това, от друга страна, ни подсказва

друго  важно  нещо  –  българският  народ  е  етнорелигиозна,  а  не  гражданска

(политическа) общност.  Оттам и желанието Солунските братя да бъдат  едни

от нас. 

Ако  произхода  на  светите  братя  предизвиква  противоречия  у

българските изследователи, то тяхното дело безапелативно се оценява в една

изключително положителна светлина.  Във всички разгледани учебници за

най-важен техен принос се посочва улесняването на християнизацията  на

страната,  както  и  изнамирането  от  тях  на  славянска  писменост,  която

„даряват“ на България. Именно чрез писмеността, създадена от тях, за сетен

път някои автори уеднаквяват „българин“ със „славянин“. Солунските братя

„съставили славянско (старо-българско) азбуки (862 год.)“, с което „азбуки“

„Кирилл  и  Методий  са  направили  най-голямо  добро  нам  и  на  цялото

славянство.  [...] Това  старо-българско  писмо  преминало  у  всички  други

близки  нам  славянски  народи.“52 Изрази  като  „славянско  или

старобългарско“, „други славянски народи“ и пр. недвусмислено вменяват у

учащия славянската идентичност за българския народ. 

Други  автори  не  бързат  с  лека  ръка  да  сложат  знак  за  равенство

между  славяни  и  българи  и  говорят  за  постепенното  проникване  на

богослужението на славянски език, както при „византийските славяни“, така

и при „българските славяни“53, които били приели християнската вяра много

преди  Борисовото  покръстване.  Иначе  казано,  по  един  полунезабележим

начин, все пак се прави разлика между българите и славяните.  

* * *

51 Бобчев, С. История на българския народ... 1897. 38.
52 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 20.
53 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 22-23.
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Във всеки увлекателен разказ се откриват много и различни герои.

Едни  от  тях  биват  положителни,  други  отрицателни,  предизвикващи

ненавистта  на  публиката.  Трети  биват  почти  безлични  и  повече

наблюдатели, отколкото участници в сцените, които се разиграват пред тях.

Българският национален разказ, представен ни от неговите автори от края на

XIX  век,  се  намира  в  пълно  съзвучие  с  това  „правило“  за  интересна  и

увлекателна  история:  в  него  се  откриват  както  значими  и  изцяло

положителни фигури, така и такива, които предизвикват у нас (меко казано)

неодобрение.  Тук-таме в него са намерили място и някои „малки“ герои,

които не остават в историческия спомен с нищо друго, освен с името си и

периода на царстването си.

Личността и делото на цар Симеон I (893-927) са издигнати в култ от

българската историография. В култ е издигнат и в първите учебници след

1879  г.  В  тях  четем,  че  „той  бил  високоучен  господар  и  можел  да  се

надпреваря по учеността си с всекиго от своите съвременници“54, и че „цар

Симеон, най великий от българските царе, гледал да бъде водач и просветач

на народа си.  Тоя „книголюбивий“ цар поставил България на най-горний

степен на нейното духовно развитие“55, с което с право е наречен „Велики“,

и  с  право  неговото  управление  се  приема  за  Златен  век.  За  Златен  век,

впрочем,  говорят  всички разгледани  учебници,  което  идва  да  покаже,  че

това не е оценка,  която към началото на модерната  българска държава, е

вече  устойчиво  наложена.  Следва  запознаването  на  публиката  с

„бляскавите“  Симеонови военни победи,  с  непрестанното разширяване на

териториалния обхват на българската държава под неговото „премъдро“ и

„юнашко“ управление.  Някои автори (Манчов, 1884 г.)  ни запознават и с

блясъка на неговата столица,  със силата на неговите боляри, „войводи“ и

„заповедници“. Във всички разгледани учебници цар Симеон е представен и

със своята книжовна и просветителска дейност, като споменават имената на

хора като Йоан Екзарх и Черноризец Храбър.

54 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 22.
55 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 37.
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Общата  констатация  за  Симеоновото  царуване  е,  че  „това  е  най-

бляскавата страница в цялата българска история. Никога българский народ

не се е прочул по делата и юначеството си така много, както през времето на

цар Симеона; никога България не е добивала такива широки граници, както

в царуването на този велик господар.“56 Никога не се е прочул българския

народ,  както  тогава.  Никога  не  е  била  България  такава,  както  тогава.

Повтаря се натрапчиво (във всички учебници) това „никога, никога, никога.“

По  този  начин  не  просто  се  извисява  фигурата  на  цар  Симеон  на  един

съвършено  недостъпен  за  простосмъртните  пиедестал,  но  и  се  прокрадва

един ням ужас, че „никога“  преди и  след  него не е било и няма да бъде

„така“. Цар Симеон безспорно е един от „големите“ герои на националния

разказ.  Той  е  представен  като  войн-победител,  просветител  и  човек  със

смели идеи  и  цели  (например  желанието  му да  седне  и  на  византийския

престол  или желанието  му да  обедини всички славяни на  Балканите  под

скиптъра си). Любопитно е,  че не се обръща кой знае какво внимание на

факта, че Симеон е първия български владетел, който се сдобива с царска

титла.

Следващият образ, представен в учебниците, е този на Симеоновия

наследник цар Петър I (927-969). „Петър бил слаб и недостоен да управлява.

Той обичал да си седи у дома мирно, кротко, да ходи на лов и на други

развлечения,  но  да  укрепи  царството  си,  той  бил некадърен.“57 Той  „бил

толкова малко способен  да наследи  славата  и могъществото  на  татка  си,

колкото бил чужд на неговата войнствена ярост и лютост;  като че течала

друга  кръв  в  неговите  жили.“58 Изгражда  се  образа  един  съвършено

неспособен монарх, срещу който един по един, „раздразнени“ от неговата

некадърност,  въстават неговите  боляри и военноначалници.  От вменената

му некадърност се възползват и всички външни врагове на България (сърби,

хървати, маждари и византийци), които периодично я нападат и разпокъсват.

През време на Петровото царуване за пръв път устойчиво започва да

се  говори  за  „византийската  лукавост“.  Случайно  или  не,  но  с  тази

56 Ганчев, Д. Учебник по българската история… 1892. 16.
57 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 30.
58 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 48-49.
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„лукавост“ се обяснява нахлуването на киевския княз Светослав I (945-972)

в България: византийците, доволни от несгодите на България, „се обърнали

към вечната си лукава политика и от далечний север повикали на помощ

руский  княз  Светослава“59 с  цел  да  нападне  северните  български  земи.

Всички разгледани учебници са пестеливи относно Светославовите мотиви

да  нападне  България,  ограничават  се  само  до  опис  за  хода  на  военните

действия  на  руси,  българи  и  византийци. Възможно  обяснение  за

омаловажаването  на  руската  интервенция  в  България,  е  факта  че  през

деветнадесетия  век  руското  влияние  в  младата  държава  е  във  възходящ

период. 

Разгледано  е  и  богомилството,  което  се  появява  в  този  период.

Отношението към него не е задължително негативно, то се представя като

„източно учение“, което е намерило почва в България поради вътрешната й

несигурност в този период.  Все пак се отчита факта,  че то допълнително

допринася  за  отслабването  на  царската  власт  и  за  „засилването“  на

многобройните бунтове и въстания през Х век.

По този начин баща и син се поставят на двата противоположни края

– единият е „страшен и юначен“, „най-учен сред учените“, войн-победител,

творецът на Златния век. Другият е „некадърен“. Той обича да ловува и да се

забавлява и е чужд на държавните дела. През неговото управление България

се отслабва, разпокъсва и губи престижа и силата си. Тук посланието към

публиката  е  „бъдете  като  Симеон  –  образовани,  трудолюбиви,  дейни  и

смели.  Не  бъдете  като  Петър  –  отдадени  на  глупави  удоволствия  и

незаинтересовани за хода на общите дела.“  

* * *

След злополучното  управление  на  антигероя  Петър учебниците  ни

представят трагичния и в известен смисъл героичен образ на цар Самуил

(997-1014).  След  поредицата  от  нещастия,  които  сполетяват  България  в

Петрово време,  държавата  се  оказва  фактически  разкъсана.  Византийците

59 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 34.
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успяват  да  си  върнат  всички  земи  на  юг  от  Стара  планина  (Тракия).

Северната част от българското землище се намира под постоянните удари на

всевъзможни  нашественици  и  българската  власт  там  е  фактически

преустановена. В този тежък момент, по силата на ред случайни и не чак до

там случайни закономерности, на българския трон сяда един очевидно силен

духом и решителен човек, комуто, уви, въпреки привидната му сила се пада

да доведе самостоятелната българска държавност до нейния завършек.

Учебниците от XIX век ни показват един Самуилов образ, потопен в

известна  доза  мистерия,  несигурност  и  предполагаеми  тъмни  страни  –

съвсем в съзвучие с времето, в което царува. Според разгледаните текстове

Самуил бил най-малкия син на някой си Шишман Мокри, който „основал

царство“ със столица София.60 Според Манчов в смутното време след Петър

„българите  [...] си избрали за войвода Давида, Мойсея, Аарона и Самуила,

синове  на  цар  Шишмана.“61 През  1892  г.  и  Добри  Ганчев  пише  за

възкачването на трона на „Шишмановия син“ Самуил.62 Това се интересни

„плаващи“  интерпретации  за  Самуиловия  произход,  които  показват

развитието на историческата наука.63 

Ако в интерпретациите за Самуиловия произход откриваме известна

несигурност,  то  относно  цялостната  оценка  на  неговата  личност   не  се

забелязват  кой  знае  какви  противоречия  –  цар  Самуил  е  „един  от  най-

славните и най-великите български господари“64. Според Манчов той е „най-

юнак“.  Според  Ганчев  е  „господар  храбър,  великодушен,  веротърпим  и

милостив.“65 Все пак въпреки тези положителни качества в неговата фигура

се откриват и някои твърде нелицеприятни страни. Пример за това е цената,

която плаща за да обедини разпокъсаните български земи под скиптъра си –

той „погубва брат си Аарон заедно с цялата му челяд“ и по този начин става

60 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 37.
61 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 57.
62 Ганчев, Д. Учебник по българската история... 1892. 28.
63 В съвременната историография липсва подобен „мокър“ представители на Шишмановци.
Вместо този мистериозен Шишман Мокри съвременната историческа наука посочва комит
Никола (управител на Средец) за баща на цар Самуил. Пример за това може да се открие
тук:  Андреев,  Й.  Българските  ханове  и  царе  VII  –  XIV  век.  Историко-хронологичен
справочник. София: Държавно издателство „Д-р Петър Берон“, 1988. 83.
64 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 37.
65 Ганчев, Д. Учебник по българската история... 1892. 28.
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„еднодържавен“ цар на цяла България. Този тъмен момент е представен по

различни начини, но с еднакъв смисъл, във всички учебници. 

Цар  Самуил  е  представен  като  войн  и  обединител,  положителен

герой,  носител  на  (пропагандираните)  български  достойнства  като

решителност и отдаденост към държавата. В голяма степен това е възможно

благодарение на противопоставянето на цар Самуил с колективния образ на

гръцката  /  византийската  „лошотия“,  построен  в  лицето  на  император

Василий II Българоубиец (976-1025). Ако до този момент „подмятанията“ за

лошата  „византийска  лукавост“  се  срещат  тук-таме,  но  не  успяват  да  се

превърнат  в  основен  мотив  на  историческия  разказ,  то  тук,  с  този  урок,

образът на „лошия“ грък / византиец бива детайлно представен, и в известна

степен наложен устойчиво. „Василий решил да пороби България, та как и да

било.  Тоя  грък  [...] зел  твърде  справедливо  названието  българоубийца.“66

Освен че византийският император е наречен „този грък“, и империята му е

наречена  просто  „Гърция“ (например  в  Манчовия  учебник  от  1884  г.).

Говори се изключително за „гърците“, „гръцката войска“ и „гръцкия цар /

император“. Не бива да се забравя, че в края на XIX век неприятният спомен

за  фанариотското  „присъствие“  в  българските  земи  е  все  още  жив  (още

повече,  че  всички  тези  автори  са  противостояли  активно  на  това

„присъствие“  преди  Освобождението).  В  тази  светлина  вменяването  на

византийците  ултимативна  гръцка  идентичност  става  разбираемо.

Същинският  смисъл  на  това,  което  ни  казват  учебниците,  е  българската

етническа общност (и в частност нейното бъдеще в лицата на учениците,

които са слушали тези уроци), да отстоява всячески своята идентичност и

култура,  независимо  къде  се  намира  тя  (в  или  извън  границите  на

Княжеството).  Отговаря  се  и  на  въпроса  „Защо?“:  защото  българите  са

понесли „безчет“ мъки в миналото, защитавайки своята общност и култура.

И защото „поробителят“, в този случай, е същият този, който се опитва да ги

„пороби“ и през XVIII – XIX век – гърците / фанариотите. 

Негативното отношение към „гърците“ не подлежи на съмнение. Не

само  че  „всички  укрепени  места  и  всички  служби  минали  в  ръцете  на

66 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 40.
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гърците“,  но  и  „в  управлението  се  подкачали  големи злоупотребления“67,

чиито  извършители  са  пак  „гърците“.  Ако неодобрението  на  Бобчев  към

византийския период от българската история е неоспоримо, то при Манчов

то  придобива  почти  апокалиптични  размери:  той  заключва,  че  в

продължение на 167 години „всичкий Старопланински полуостров робовал

на Византия.“68 Да се „робова“ някому е мъчно и грозно. В голяма степен

това е и образът на „гъркът“ в този период. 

Образът на „лошия“ грък-византиец съвсем не се ограничава само до

„гръцкото робство“, той се открива надлъж и нашир в простора от (най-вече)

XII век,  та  чак  до  следосвобожденска  България.  Следното  е  „страничен“

пример за  това:  при описването на събитията  от късния  XIII век Манчов

пише за един Лъжеивайло, който играе ролята на нещо като „защитник“ на

българите в Тракия, които по това време се намират под съвместните удари

и набези на византийци и вече появилите се на Балканите турци. Но, уви,

„наскоро и тоя войвода загинал в тъмницата от неверните византийци, а не

от  турците.“69 Т.  е.  единоверците-византийци,  от  които  се  очаква  да  се

изправят срещу общия враг – разбойническите групи на друговерците турци,

които  опустошават  региона,  се  оказват  „неверни“  и  именно  те  погубват

добрия герой, а не турците. 

Акцентът в периода на „гръцкото робство“ се поставя върху опитите

на българските  елити и народ да се освободи – преследват се бунтовете,

въоръжената съпротива, както и злополучното „произвеждане“ на няколко

български „царе“ в този период, от които се очаква да поведат масите до

светлата победа.  

„Освобождение  от  гърците“  и  възходът  на  Второто  българско

царство.  Упадък  на  Второто  българско  царство.  Загубеното  царство,

„храбрите“ турци и „лошите“ гърци.

В урок, озаглавен „Освобождение от гърците“ от 1882 г. Бобчев ни

запознава  с хаотичното вътрешно положение на византийската  държава в

67 Пак там, 45.
68 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 67.
69 Пак там, 102-103. 
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този  период,  а  след  това  и  с  двамата  братя  Асеневци,  които  оглавяват

българското  негодувание  спрямо отслабената,  неефективна,  пък  и  чужда,

византийска власт. По този начин се започва разказа за възхода на Второто

българско царство.  

За  двамата  братя  се  казва,  че  са  „от  царски  корен“.  Асен  „бил

предприемчив юнак и безстрашлив“, а „Петър бил умен, мислял и гледал на

далеч,  макар  и  да  не  бил  толкова  юнак.“70 Това  разделно  вменяване  на

„юначни“  и  „мирни“  добродетели  на  двамата  братя  се  открива  и  в

останалите  учебници  („Асен  бил  един  човек  решителен  и  безстрашен;  а

Петър,  който  бил  по-стар,  бил  даровит  човек,  но  не  бил  до  толкова  с

войнишко  сърдце.“71)   Поведеното  от  двамата  братя  въстание  се  изправя

срещу  „гръцката  войска“  и  „гръцкия  цар“,  т.  е.  отново  „лошите“  са

„гърците“, а не за византийците. 

Дава се дълго описание на славните битки, геройство и съуправление

на двамата братя цар Иван Асен I  (1190-1196) и цар Петър IV (1185-1197),

прославящо геройството им, държавните им качества и контактите им със

Свещената  Римска империя,  които умело използват  в  полза  на  България.

Този изцяло положителен и в известен смисъл епичен разказ, е завършен с

описание на териториалното разширение на българската държава през време

на управлението на първите Асеневци.

Следва  образът  на  цар  Калоян  (Иваница)  (1197-1207),  „който  бил

непримирим враг на гърците,“72 „той приличал на брат си Йоана, но бил по-

жесток,  по-свиреп  от  него  и,  освен  това,  имал  несравнимо  по-голям

държавен ум.“73  Види се жестокостта, когато се „пришие“ към личността на

някой „заслужил“ владетел, се счита (се представя) за позитивно качество. С

Калояновия „флирт“ с Папството в Рим се показва неговата държавническа

мъдрост;  чрез  войните  с  „латиняните“  и  „гърците“  този  държавнически

образ се допълва с образа на жесток войн-победител. Все пак се прави опит

жестокостта  му  да  се  оправдае  и  „смекчи“:  „казват,  че  той  отмъстил  за

избиването  на  българите  от  императора  Василий  II:  оногози  нарекли

70 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 48.
71 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 68-69.
72 Пак там, 74.
73 Ганчев, Д. Учебник по българската история... 1892. 40.
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„Българоубийца“,  а  той,  Калоян,  искал  да  го  нарекат  „Гръкоубийца“.74 С

това,  освен  всичко  друго,  се  добавя  и  известна  доза  романтичност  към

Калояновия образ – освен държавник и войн, той е и „правдив“ отмъстител.

„Гърците“ остават основния враг на българите дори и след смъртта на цар

Калоян.  Съществуват  различни  (съвременни)  хипотези  за  неговата

преждевременна смърт, сполетяла го през време на една от безбройните му

войни  срещу  византийците.  Най-интересно  е  твърдението  в  Ганчевия

учебник от 1892 г., където се казва, че скоро след като се открива тялото на

царя в полевата му палатка „се разпръснало известието, че св. Димитрий,

защитникът  на  Солун,  собственоръчно  пробол  българския  цар.“75 Един

значим български цар се сдобива с един значим убиец... грък. 

След  Калояновата  смърт  следва  сравнително  кратък  период  на

управление  на  узурпатора  цар  Борил  (1207-1218),  комуто  не  е  отделено

почти  никакво  място  в  учебниците.  Затова  пък  се  отделя  специално

внимание  на  цар  Иван  Асен  II  (1218-1241),  „син  на  старий  Асен  I,  най-

великий от Асеневците“76.  Всички автори слагат  акцент  на това,  че Иван

Асен  II наследява  царството  в  „разсипано  състояние“  и  благодарение  на

мъдрото си държавническо управление успява да заздрави държавата  във

вътрешен план, както и да „разширочи крайнините на българското царство

до такава  широчина,  каквато  то  нямало  вече  няколко  века,  и  до  каквато

отпосле то вече не достигнало никога.“77 Общата оценка за Иван Асен II е,

че  той  е  „справедлив  и  миролюбив  господар“78,  който  вместо  да  води

безкрайни войни с византийците (каквото, комай, е основното занимание на

българските владетели),  се заема с вътрешното уреждане на царството си.

Все  пак  духът  на  времето  изисква  своето  и  този  „миролюбив  господар“

воюва  не  веднъж  със  своите  съседи  –  византийци,  латинци  и  маджари.

Макар  и  „малко“  на  брой,  битките  му  са  успешни,  носещи  слава   и

териториално разширение на българската държава и династия. Това идва да

покаже друг пример за пропагандирани български позитиви – владетелят не

74 Пак там, 44.
75 Ганчев, Д. Учебник по българската история... 1892. 44.
76 Бобчев, С. Кратък учебник… 1882. 56.
77 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 84.
78 Ганчев, Д. Учебник по българската история... 1892. 45.
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е  абсолютно  задължително  да  е  войн-победител  за  да  бъде  „велик“.

Достатъчно  е  да  е  „справедлив  господар“  във  вътрешните  работи  на

царството си. Иначе казано войнствеността не е задължителна съставка на

„идеалния българин“.     

* * *

След царуването на Иван Асен II България навлиза в продължителен

период на вътрешна несигурност,  дворцови интриги и външни нападения.

Деспотите  (феодалите)  в  периферията  на  държавата,  като  във  Видин,  в

Добруджа и т. н., засилват своята самостоятелност, секат свои монети, дори

и на моменти по свое желание минават във васални отношения с маджарите,

което ги прави врагове на столицата Търново. В периода от 1241 г. до 1278

г.  на българския трон (номинално или не)  се изреждат 7 владетели.  Този

хаотичен период в българската история е описан в няколко страници, почти

изцяло изпълнени с описания за битки и портрети на слаби владетели.  В

никой от тях не се откриват каквито и да е особени качества за да бъдат

централни „герои“ на разказа.

Това  се  променя  с  възкачването  на  престола  на  един  от  най-

екзотичните  български  владетели,  управлявал  в  периода  1277/8-1279  г.:

„тогава на сцената се явил един хайдук Ивайло, който бил овчар; той бил

хитър и распален човек.“79 Другаде „този хайдук“ е описан като „юнак“ от

Източна  България,  „бил  от  долно  произхождение,  овчар  по  звание.“80

Хайдукът  с  долното  произхождение  повел  безчет  битки  срещу  всички

вътрешни и външни врагове и излязъл победител от всички тях. Спечелил

трон, царица (бившата жена на предходния цар – за разлика от хайдука със

знатен произход),  територии и относителна стабилност.  Впрочем, макар и

„хайдук“  и  с  „долно  произхождение“  Ивайло  е  и  „юнак“,  „храбрец“  и

„решителен“; той се нарежда на страната на изцяло положителните фигури в

националния разказ. 

79 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 99.
80 Ганчев, Д. Учебник по българската история... 1892. 51.
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Това идва да покаже, че знатния произход съвсем не е задължителен

за да бъде припознат някой като положителен герой. Съвсем достатъчно е

въпросния герой да се сдобие с жената на царя и да нанесе няколко победи

над вечния враг – гърците. В този смисъл никоя друга фигура от българския

национален  разказ,  не  е  толкова близка  до митично-романтичния свят  на

приказките,  както Ивайло.81 Може би и затова положителните качества,  в

които  се  възпитават  подрастващите,  са  кристално  ясно  откроими  в

Ивайловия образ – той е юнак, той е храбър, той е патриот и не на последно

място, той е жертвоготовен. Впрочем, както и ни напомня отец Паисий, не е

никак срамно, нито мъчно да си от „долно произхождение“ – самият Божи

син е именно от такъв произход. Затова и през 1884 г. (в една държава с 90%

селско население) Манчов гордо пише за „прочутий цар, овчар и селянин

Ивайло“.82 

Въпреки всичко дори и юначния хайдук Ивайло не съумява да спре

прогресиращия упадък на българската държава. През време на царстването

му продължават междуособиците, продължават и апетитите за българския

трон на различните столични и извънстолични елити. Такива се намират в

лицето  на  цар  Иван  Асен  III (1279-1280),  явяващ  се  сателит  на

Константинопол,  и  неговият  наследник  цар  Георги  I  Тертер  (1280-1292),

куман, представител на столичната аристокрация. 

* * *

През  време  на  управлението  на  Георги  I Тертер  „българското

господарство имало постоянни и чести закачки ту с гърците, ту с татарите,

които не оставяли в покой българите.“83 Освен гърци и татари, българите ги

„закачат“ и сърби, маджари, селжушки, а накрая и османски турци. 

81 В  учебниците  по  история  юнакът  вдига  бунт,  взима  жената  на  царя,  и  побеждава
„лошите“. В приказките юнакът уморява змея, връща мира в земята на царя и се жени за
принцесата.  И  в  двата  случая  става  въпрос  за  изключително  опростен  сюжет  с  ясно
откроими „добри“ и „лоши“ герои, и с още по-ясни „добри“ качества, в които се възпитават
юношите, четящи (или слушащи) разказа.
82 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 102.
83 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 63.
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Въпреки дългото му управление (цели 12 г. в онзи размирен период),

цар Георги I Тертер не успява да укрепи държавата вътрешно, нито да даде

решителен отпор срещу всички външни нашественици. Днес бихме могли да

наречем интервала от  края  на  XIII  век  до окол 70-те  години на  XIV век

период на  застой.  В тези  80 г.  българската  държава не  съумява да  реши

вътрешните  и външните  си проблеми,  но въпреки това успява да защити

собственото си съществуване, и то с общо взето непроменими граници (с

някои  изключения).  Имената  на  владетелите,  които  наследяват  първия

Тертеровец, годините на царстването им, та дори и титлите им, са описани в

учебниците  сравнително  повърхностно и  не  рядко  грешно.  На  никой

владетел след Георги Тертер не е отделено значимо място. За всички тях се

дават противоречиви оценки – в пълно съзвучие с трудностите, в които все

по-тежко изпада българската държава с или без тяхна помощ – но като цяло

се избягва напълно отрицателното отношение. 

Тук  е  мястото  да  се  покаже  една  от  големите  разлики  между

българите  и  (някои  от)  заобикалящите  ги  народи.  В гръцкия  национален

разказ 29 май е особено черна дата, тъй като на този ден през 1453 г. пада

Константинопол под ударите на османските турци. Падането на Втория Рим,

разбира се, съвсем не е само гръцка трагедия, това е всеевропейска тежка

загуба. Тя е толкова значима и стряскаща за християнския мир, че с нея се

отбелязва формалния преход към Новото време. Но тя е особено символна за

гърците – на тази дата те, които владеят Градът много преди да се нарече

Константинопол и много преди да бъде известен като Византион – губят

устойчиво своята държавност и политическа доминация в Изтока. Гърците

горчиво оплакват тази загуба именно на този ден – датата е добила сакрално

значение за тях.

Сърбите също падат под ударите на турците. И те, както българите,

дават  героичен,  но  обречен  отпор  на  прииждащите  турци.  И  те,  както

гърците,  построяват своя сакрализиран разказ  за травмата на Загубата.  За

гърците  това  е  загубата  на  техния  Град.  За  сърбите,  които  винаги  са

проявявали  склонност  към  драматизиране  и  хиперболизиране,  голямата

загуба се намира в Косовската битка от 15 юни 1389 г., когато обединените
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югозападни славянски войски, водени от сръбския княз Лазар Хребелянович

(1371 – 1389), срещат турската армия, поведена от турския султан. В хода на

битката сръбския княз пада убит (обезглавен) от турците. Според по-късния

сръбски  национален  разказ  (от  XV век)  след  като  княза  бива  посечен

мъченически от друговерците, небето се разтваря и св. Сава – покровителя

на  Сърбия  –  лично  посреща  падналия  княз,  който  междувременно  се  е

възнесъл към небесата с „уговорката“ да се върне някой ден за да поведе

борбата срещу врага още веднъж.84 

Падналото царство и последния владетел, с точните дати на тяхното

символно  падение  и  загуба,  са  повод  за  особено  травматичен  спомен  за

сърби и гърци. Тези народи преживяват загубата си изключително тежко.

Разбира  се,  и  българите  страдат  за  своята  изгубена  политическа

самостоятелност.  За  разлика  от  своите  съседи,  обаче,  българите  не  са

сигурни нито за точния (последен)  владетел,  нито за  титлата  му, нито за

точната  дата,  на  която  губят  държавността  си.  Това  става  ясно  от

съдържанието на последните уроци, занимаващи се със Средновековието, в

разгледаните учебници. Впрочем, тази хаотичност и неяснота около имената

на владетелите, техните титли и в някои случаи периоди на царстване, става

видна още след урока за цар Иван Асен II. Именно той е и последния изцяло

положителен и силен български владетел. Всички владетели след него, по

едно или друга причина, биват оценявани или като изцяло слаби, или като

недостатъчно решителни. 

Слабите герои не са желани в българския национален разказ. Затова и

те  биват  изтласквани  вън  от  колективния  спомен,  а  на  тяхно  място

учебниците  ни  запознават  с  една  ненужно  дълга  и  отегчителна  военна

хроника, която в по-късните учебници (например Ганчев 1892 г. и Бобчев

1897  г.)  е  разнообразена  с  информация  за  роднинските  връзки  между

различните  балкански  владетели  от  XIV  век.  Все  пак  се  открива  и  едно

84 Отново, както при „хайдука“ Ивайло, който от овчар е произведен в цар, се повтаря
приказно-романтичната представа за великия герой. Този път героя не посича злия змей за
да получи царската дъщеря, а подобно на Крали Марко отлага финалната разплата с врага
като  се  пренася  временно  в  друг  свят.  Приказно-литературният  Крали  Марко  заспива
дълбок сън в най-дълбоката пещера на света, за да се събуди някой ден, събрал в себе си
всичката  сила  на  света  –  непобедим  и  неразрушим.  Напълно  идентичен  е  и  приказно-
литературния образ на княз Лазар Хребелянович. 
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позитивно  качество  в  българина:  той  няма  склонност  към  излишна

драматизация и не хаби енергия в строежа на различни сакрални имена, дати

и събития около падането на царството. 

Въпреки всичко не е това най-интересното. Всяка една голяма загуба

е  последвана  от  (опит  за)  анализ  на  причините,  които  са  довели до  нея.

Подобен анализ е предложен и в учебниците от XIX век, и поради неговата

особена „очарователност“ си позволявам да го цитирам тук с всичката му

прелест: 

„Една от най-важните причини за падението на българското царство

била влиянието на Византия. Византийците в средните векове се намирали

на  твърде  долна  степен  в  нравствено  отношение;  развратът  бил  обзел

всичките  съсловия:  и  благородни  и  прости,  калугери  и  миряне;  всички

гледали  как  по-добре  да  проживяват,  не  обръщали  никакво  внимание  на

общите дела;  войнишката доблест съвършено отпаднала,  и само онези от

нашите еднородни85,  които се поставили на гръцка служба, поддържали в

някои времена честта на гръцкото оръжие. Всичката тая развала в характера,

всичките  тези  пороци  проникнали  и  между  българите,  щом  последните

захванали да се сношават с византийците. Най-напред развратът проникнал

в царските дворове в Търново, измежду болярите, по причина жененето на

едните и другите за гъркини, които донесли със себе си в България всичко,

което  имало  лошо  във  Византия.  Ето  как  ний  виждаме,  че  до  когато

българските  царе  не  се  били  женили  за  гъркини  България  била  силна  и

войнишкия дух не липсвал у българите. Така е било при първите Асеневци.

Щом нашите царе и боляре започнали да се сношават с гърците – България

почва  да  отпада.  За  пример  на  това  могат  да  служат  всичките  последни

царе.“86 

Цитатът е твърде дълъг. Освен това е и един малък шедьовър, който

образователната  програма  по история  от  XIX  век предлага  на  публиката.

Излиза  че  „вина“  за  най-травматичното  събитие  от  българската  история,

носят  не  турците  –  тези,  които  в  края  на  краищата  прекратяват

самостоятелното съществуване на българския народ – а гърците,  които са

85 „Еднородни“, т. е. наши сънародници. Българи.
86 Ганчев, Д. Учебник по българската история... 1892. 74-75.
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развалили  българите  след  като  се  „сношили“  с  тях.  Към  това  трябва  да

прибавим  и  тук-таме  срещаното  определение,  че  един  или  друг  турски

военачалник повел турските войски „храбро“ срещу българи / византийци и

прочие неприятели. Така се получава едно особено интересно заключение –

турците, които са фактическите ликвидатори на българската държавност, са

„храбри“, докато истинските „лоши“ са гърците, с които при това българите

споделят общ неприятел.   

Представата за Българското средновековие

Българското  средновековие  се  употребява  като  източник  за  славно

минало, като повод за национална гордост. За да се постигне това чрез него

се пропагандират няколко основни качества, приети за положителни. Това

преди всичко са храбростта и героичността на българските войни, както и

максималния териториален обхват, който българската държава достига (и от

където  следва немото  поръчение  към подрастващите  да  разширят  отново

държавните граници в рамките на българската етническа общност). 

Разказът за Средновековието, и най-вече ранният разказ за него, се

опитва  да  даде  отговор  на  въпроса  към  каква  народност  принадлежат

българите.  Авторите на учебниците от  XIX  век отговарят на този въпрос

ултимативно  –  „нашите  прадеди  са  славяните,  които  са  говорили  същия

славянски език като нашия,  българския език.“  Това може да се дължи на

желанието  у  някои  (немалки)  части  от  българските  елити  за  близост  с

„братска“ Русия, чийто престиж в този период е неоспорим. Но може и да се

дължи  единствено  и  само  на  нивото,  до  което  е  успяла  да  достигне

българската  историческа  наука87 към онзи  момент.  За  всеки  случай  едно

нещо остава ясно: българският ученик от онзи период, независимо от къде е

и къде живее, какъв социален и прочие произход има, му бива вменявана

славянска принадлежност.

Освен  с  героичността  и  териториалния  обхват  на  българската

държава,  учебниците  от  XIX  век  ни  запознават  и  с  обобщения  образ  на

българския  владетел,  на  неговите  положителни  и  отрицателни  качества.

87 Доколкото въобще може да се говори за наличието на българска историческа наука в
онези ранни години на изграждане на българска държавност, разбира се.
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Езическият  владетел  е  по  правило  войн-победител,  носител  на  юначното

геройство.  Рядко  пъти  бива  „непобедим“  (кан  Тервел),  още  по-рядко  –

„мъдър“,  „ученолюбив“ (кан Крум). България е християнска държава,  а в

периода  на  писане  на  тези  редове  старото  патриархално  християнство

(което,  освен  всичко  останало,  и  се  намира  в  основата  на  българското

възраждане и просветно дело)  се намира в  своя разцвет.  Ето защо прави

впечатление факта, че владетелят-езичник носи почти изцяло положителни

качества и не се долавя никакъв укор за неговото езичество. 

Владетелят-християнин  носи  много  от  положителните  качества  на

своя  предшественик.  Тези  владетели-християни,  които  са  се  отличили

бойното поле отново биват представени в ролята на война-победител (цар

Иван Асен  I),  но  те  вече  не  са  тъй  много,  както  в  предходния  езически

период. Тук вече се открива и идеята за мъченическото геройство, което е

сложено  не  по-ниско  от  юнашкия  героизъм  на  „война“  (цар  Самуил).

Открива се и образа на владетеля-интелектуалец, който поставя грижата за

културното развитие на своя народ наравно с традиционния милитаризъм на

неговите „колеги“ (цар Симеон I Велики). 

Открива се и образа на негативния владетел. Това са цялата плеяда от

представени за слаби и неподготвени български (и видински) царе, с които

се  свързва  упадъка  на  Втората  българска  държава.  Грубо  казано  това  са

владетелите,  царували след цар Михаил  II  Асен (1246 – 1256).  Очаквано,

разказът не се спира нито особено дълго, нито особено детайлно на тях.

Цялостната история на България от  VII век, та до края на XIV век

звучи като военна хроника. Войната и военното дело, сами по себе си, са

точно толкова централни герои на разказа, колкото и владетелите и техните

„храбри“ войски.  За да  има война,  обаче,  е  нужен противник,  а  такъв  се

открива почти винаги в лицето на Византия и нейния „гръцки цар“. Това и

отговаря  на  въпроса  кой  е  „големия  лош“  в  българския  средновековен

разказ.  „Лошотията“  на  гърците  не  се  изчерпва  само  с  техните  военни

походи срещу България. Тя минава границите на „обикновената лошотия“ и

добива особено централно значение – именно тя стои в основата за турското

завоевание  на  българските  земи,  защото  „гърците“  развалили  българите,
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сношавайки  се  с  тях,  и  по  този  начин  убили  естествената  българска

войнственост и добродетели и така са превърнали българите в лесна плячка

за  врага.  Подобна  трактовка  на  византийското  влияние  в  България  е

достойна  за  пропагандната  машина  на  някои  тоталитарни  режими,  но  за

средностатистическия зрител е откровено нелепа. Все пак това е разбираемо

–  въпросния  текст  е  писан  само  14  –  15  г.  след  началото  на  модерната

българска държава, и то от хора, които са били особено дейни участници в

противопоставянето на гръцката доминация в културния и църковен (т.  е.

политически)  живот на  българите.  Стефан Бобчев,  Добри Ганчев,  Драган

Манчов, всички те са хора, чиито първи половини от съзнателния им живот

минават под знака на тази доминация. Всички те са интелектуалци, радетели

за българска образователна мрежа и независима църква много преди 1878/9

г. Естествено е за тези хора, и в онова време, когато споменът за гръцката

доминация е напълно жив, именно „гъркът“, а не някой друг да е централния

„лош“. 

Вместо  заключение  може  да  се  спомене  за  някои  други  дребни

детайли от разгледаната учебна програма. Сред тях са някои несъответствия

и неточности в хронологическата датировка на събитията (така например, за

крайна  дата  на  съществуването  на  квазидържавното  формирование  на

Шишмановци  във  Видин,  се  посочва  1498  г.).  Тези  несъответствия  и

„дребни“ грешки се съпътстват с някои по-груби грешки, например образът

на Шишман Мокри, който съвременната историческа наука не познава. Друг

особено  натрапчив  детайл,  който  се  открива  във  всички  разгледани

учебници, е факта, че никой от авторите като че ли не е напълно „сигурен“

за  точната  титла  на  владетелите,  които  описва.  Владетелите  до  IX  век

(Покръстването) биват наричани ту „княз“, ту „цар“. Често се случва един и

същ владетел от този период да бъде титулуван княз на една страница, а на

следващата същия този автор да го „произведе“ в цар, и обратното. Когато

се опитва периода след Покръстването авторите не правят особена разлика

между царската  титла и деспотите,  които я оспорват.  В частност  това се

отнася за царете в Търново и деспотите във Видин, които с лека ръка се

обявяват  за  „български  царе“.  Другият  начин,  по  който  биват  наричани

346



българските  владетели,  независимо  от  кой  период  са  те,  е  „господар“.

Интересно е дали това „господар“ идва да попълни незнанието на авторите

относно официалната титла (явно е че тогава липсва историческо знание кой

е „кан“, кой „княз“ и кой – „цар“), или се приема за титла само по себе си.

Второто,  ако  приемем  за  правилно,  идва  от  руската  държавно-правна

традиция, според която официалната титулатура на московския самодържец

до средата на XVI век е „Государь всея Русь“, а неофициалната титулатурата

на руските владетели след XVI век е „Государь Императорь“. Защо намирам

за нужно да спомена това? Защото, ако приемем, че с „господар“ се титулува

българския владетел (а не се прикрива незнание за неговата истинска титла),

то имаме пред себе си пример за поредна форма на руско културно влияние

в българското следосвобожденско общество.                

                    

Паисий  и  първите  „лоши“  –  фанариотите  и  турците.  Русия,

славянството и „единоверието“. Новите български национални герои.

Българинът – двусмислен европеец.

 Още с първите модерни учебници, появили се непосредствено след

1878/9 г. се започва култът към Паисий и неговото дело: „Паисий бил един

инок в Хилендарский манастир; той докарал на ума на съотечествениците

си, със старобългарска понятна на народа реч, тяхното славно преминало,

укорявал  отстъпниците  и  им  казовал  да  се  надяват  на  бъдещето.  Той

исходил всичка България и проповядвал, че българский народен дух трябва

да се възроди. [...] Той повдигнал духът на българите и им показал път да се

борят  за  народността.“88 Паисий  пръв  сред  модерните  изследователи  на

българската памет, ползва „големият национален разказ“ за да очертае не

само всички реални и мними положителни качества на българите, но и за да

покаже „лошия“, „негативния“ герой, в чиито контраст българите добиват

още по-светъл ореол на чистота и геройство. В Паисиевия разказ, по силата

на редица исторически реалности, „лошите“ са гъркът-фанариот и турчинът.

Тези „лоши“ стават постоянна част от българският национализъм – той се

стреми  към  добиване  и  опазване  на  културна  независимост  (образът  на

88 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 154-155.
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гърка-фанариот)  и  към добиване  и  опазване  на  национална  независимост

(образът  на  турчина).  Всичко  това  има  значение,  защото  и  „големият

национален  разказ“,  преподаван  от  училищната  мрежа  на  вече

самостоятелната  българска  държава,  следва  тази  логика:  „обществото  се

намирало  още  под  тежко  фанариотско  притеснение,  та  мисълта  за

българската народност не би могла да се разпространи,  ако не помогнеха

събитията в края на  XVIII и в началото на XIX векове[...] В 1858 г., едно

общинско събрание, което свика патриархът, отвори заседанията си; но още

на първото заседание гърците се показаха големи врагове на българите, та

много български представители напуснаха събранието и се разотидоха по

дома си ядосани на гръцкия политически фанатизъм“89 казва учебникът от

1884 г. „Не е за чудо дето българский народ не е бил известен на другите

словене  и  изобщо  на  цяла  Европа.  Той,  голям  на  брой  и  долен  по

образование, нямал водачи и среда и се намирал под турците физически, а

под гърците духовно“90 описва „лошите“ гърци-фанариоти учебник от 1892

г.,  а  през  1897 г.  Стефан Бобчев говори за  „фанариотско  владичество“91,

състоящо  се  в  изключително  използване  на  гръцкия  език  за  сметка  на

българския, за горене на български книги, за издигането на висши църковно-

административни постове само на  гърци,  но  не  и  на  българи,  както  и  за

разни недостойни прояви на някои гръцки духовници спрямо българското

население92. За „гръцко иго“, визирайки същия период, се говори и в други

учебници93. Не считам за нужно да давам примери за „лошият турчин“, тъй

като този образ  е  достатъчно  добре познат  на всички българи,  свършили

средният  образователен  курс  от  1879 г.  насам.  Достатъчно  е  да  кажа,  че

„лошият  турчин“  в  учебниците  от  XIX век  е  предимно  страна  в

несправедливата  данъчна  система  на  Османската  империя,  натоварваща в

89 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 155-162.
90 Манчов, Д. В. Отечествена история. Учебник за III клас. Пловдив: Книжарница на Д. В.
Манчов, 1892. 115. (Нататък: Манчов, Д. Отечествена история... 1892)
91 Бобчев, С. История на българския народ... 1897. 137.
92 Описана е случката със случайното намиране на книгите от библиотеката на старата
българска  патриаршия  и  заповедта  на  Иларион  Критски  (1765-1838),  по  това  време
Търновски  митрополит,  за  изгарянето  им в  периода  1825-1831  г.  Това  е  наглед  дребна
„случка“, заемаща няколко реда в Бобчевия учебник, но в действителност поражда силни
емоции у четящия ученик. 
93 Манчов, Д. Учебник Българска история ..., 1884. 163.
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по-голяма  степен  немюсюлманите  за  сметка  на  мюсюлманите,  както  и

основен действащ в  колективни  и  единични насилия  срещу християните.

Още нещо: „лошият“ турчин е много по-добър от „лошият“ грък-фанариот и

при  разните  българо-фанариотски  търкания  обикновено  е  по-склонен  да

подкрепи българската страна.

* * *

В „големият национален разказ“ има и още един, важен за  XIX век,

елемент. Това е вменяваната, реална или не94, принадлежност на модерните

българи към една по-голяма (да кажем „расова“) принадлежност – голямото

славянско семейство. Както стана дума по-горе Бобчевият учебник говори за

„другите словене“, а учебникът от 1884 г. говори дори и за това, че „още

даровитий  цар  Петър  I направил  решителна  крачка  да  се  сближи  с

българите, които са най-ближний народ с русите по родство [...] Екатерина

II,  която  следвала  политиката  на  великий  преобразовател  на  Русия,  с

юнашките си победи над турците, направила българите да мислят другояче

за  победителите  си.  Мощтеството  и  силата  на  турците  се  съсипали  от

единоверний  им  народ;  мнението  за  непобедимостта  на  турците  било

разклатено.“95 Учебникът продължава в този дух, казвайки че през 1774 г.

(Кючюк-Кайнарджа)  Русия се  сдобила с  правото „да  брани единоверците

си“.  Дали Екатеринините  победи са  разбили митът за  непобедимостта  на

турците,  или  обединените  европейски  усилия  в  тази  насока  от  1683 г.  е

спорен въпрос, но не е това важното. Важното е, че само няколко години от

войната от 1877-1878 г. и от създаването на модерната българска държава,

когато споменът за руските жертви и благодарността към Русия за тях са в

своя  зенит,  руските  генерали  упражняват  реална  вътрешнополитическа

власт в Княжеството, а външната политика и международното положение на

България, са силно зависими от добрата воля на руският цар, славянската

принадлежност и „единоверството“ с русите, са добре дошли. Всеяческата

94 Повече  относно  реалната  или  мнимата  славянска  принадлежност  на  българите  –  в
обширното изследователско творчество на проф. Пламен С. Цветков.
95 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 155.
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близост с руснаците, които в този период са фактически най-важния фактор

във вътрешен и външен план за България, е своего рода „застраховка“ на

българските  елити  за  бъдещето  добруване  на  страната.96 На  славянско-

православната идентичност се акцентира във всички разглеждани учебници,

като в тях  се споменава и за трудовете  на Мавро Орбини97 (наричан във

всички  учебници  Мавроорбини)  и  Венелин,  които  са  сред  основните

пропагандатори  на  покровителствания  от  руската  държава  панславизъм.

Според учебникът от 1892 г. Венелин98 „доказва, че българите са словени, а

не  пославенене  татаре.“99 Това  идва да  покаже  какъв  успех  е  постигнала

официалната  руска  пропаганда  сред  българското  образование  в

разглеждания период. Разбира се, това е до някъде логично – именно това е

периодът, в който престижът на Русия сред българите е в своите най-високи

стойности. 

Прави  впечатление  привилегированата  позиция  на  Русия  в

българските учебници. Това не е без обяснение. И австрийците водят не по-

малко  войни  с  турците  от  руснаците,  следователно  не  малко  българи  са

гледали с надежда за помощ към Австрия (както правят по-късно с поглед,

отправен към Русия) поне до около края на XVIII век. Но в края на краищата

именно руснаците, а не австрийците, стигат със своите войски до Цариград.

Българите са благодарни на Русия за жертвите, които дава, за участието й

във войната и за всичко останало. Но руската политика спрямо българите и

спрямо България съвсем не е еднозначна. Руснаците правят всичко, на което

96 Тук се открива нещо любопитно, което е в страни от основния смисъл на настоящия
текст.  Цитираният учебник е  издаден в Пловдив през  1884 г.  и  заглавната  му страница
съобщава,  че  е  одобрен  както  от  Дирекцията  на  народното  просвещение  на  Източна
Румелия,  така и от  Министерството на народното просвещение на Княжеството.  В този
учебник,  издаден  в  една  формално  турска  провинция,  съвсем  свободно  се  говори  за
турската немощ и за „юнашките“ руски победи. В него и съвсем открито се критикуват
всички недостатъци на архаичната Османска империя. В това именно, според мен, се крие
основната разлика между имперска Турция до 1908 г. и младотурската национална Турция
след това – част от имперската система е поносимостта към различния и към различното
мнение. Другото, това след 1908 г., е част от турският национализъм, който е враждебен
спрямо всичко различно от себе си.
97 Мавро  Орбини  (1563-1614)  –  дубровчанин,  преводач,  търговец,  историк  и  философ,
автор на „Царството на славяните“, в което разглежда историята на славянските народи.
Ранен пропагандатор на тезите на панславизма. 
98 Юрий  Иванович  Венелин  (Георги  Хуца/Гуца)  (1802-1839)  –  украинец,  роден  като
австрийски  и  творил  като  руски  поданик,  един  от  „официалните“  пропагандатори  на
панславизма на Руската империя. Историк, филолог и етнограф.
99 Манчов, Д. Отечествена история... 1892. 130.
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са способни, за да овладеят и да опазят властта си в България. Проявяват

високомерно  поведение  спрямо  българите,  които  намират  незрели  за

свободата си. Постоянно подценяват, а не рядко и накърняват честолюбието

на  българските  обществени  и  политически  елити.  Грубо  манипулират

вътрешнополитическата  среда  в  България,  в  опитите  си  да  построят

железница, която да обвързва икономически и политически Княжеството с

Петербург.  Ясно  осъзнавайки  крехкото  финансово  състояние  на  младата

българска държава, налагат огромен окупационен дълг – откуп за руското

участие във войната.  Освен всичко останало Русия, която не иска да има

съперник  за  владеене  на  Проливите,  се  обявява  „против“  Съединението,

заставайки по този начин пряко срещу българското национално единство и

цел. И именно руснаците „подсказват“ на сърбите идеята за изненадващата

атака  след  вече  осъщественото  Съединение.  Политиката  на  император

Александър  III (1881-1894) спрямо България е откровено терористична,  а

действията на Хитрово и Каулбрас в България след 1885 г. са безобразни.

Руснаците  биват  идейни  и  финансови  „спонсори“  на  редица  покушения,

бунтове,  въстания.  Руснаците  са  същинските  автори  на  събитието  от  9

август 1886 г., което ще хвърли страната в тежка вътрешна и външна криза

за  общо  цели  10  години.  Въпреки  всичко  това  култът  към  Русия  –

православната славянска освободителка – остава непоклатим и тя е всякога

представяна изключително в позитивна светлина.100 

* * *

В  разглежданите  учебници  място  имат  и  българските  хайдушки,

революционни,  национално-църковни и просветителски движения.  Описва

се  Танзиматската  епоха  (1839-1856),  която  се  оценява  като  по-скоро

положителна.  Споменава  се  и  униатското  движение,  но  не  се  акцентира

върху него.  Описва се и Българският Великден,  схизмата,  заточението на

българските  владици  и  Първият  църковно-народен  събор  като  част  от

100 Разбира  се,  грешно  е  да  се  смята,  че  тази  всенародна  и  безкрайна  любов  и
признателност към Русия е в действителност всенародна и безкрайна. Достатъчно е да се
прочете публицистиката на Захари Стоянов в тази насока. Или, например, всякога трезвата
оценка на събитията на Симеон Радев.
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борбата между българи и гърци-фанариоти. Тук и гърци, и турци са „лоши“,

но гърците са „по-лошите лоши“, защото, според учебниците, заточенията

на българските клирици, както и всички останали репресии спрямо тях, се

извършват  от  турците  по  гръцко  внушение  и  настояване.  Все  пак  не  е

спестена и неприятната оценка за турците: относно Танзиматският период е

посочено,  че  „пропастта,  която  делеше  българи  и  турци,  от  ден  на  ден

ставаше по-голяма.  Християните искаха да се изпълнят обречените равни

правдини101,  да се тури редът на образована Европа; искаха образованост,

безопасност и справедливост.  А турците и помаците желаяха да се върне

онова  време,  в  което  турчинът  беше  господар,  а  гауринът  роб,  когато  в

турско работеше самоволието и юмручното право, и когато великите сили

не  се  месеха  във  вътрешните  работи  на  Турция.  И  така  злото  стана

неизбежно.“102 Дали авторът заключва, че злото е станало неизбежно, защото

в следващите няколко реда му предстои да опише Априлското въстание и по

този начин да оправдае българското участие в него,  или защото,  бидейки

съвременник на събитията, пише повлиян от емоцията, си остава тайна. Така

или  иначе,  обаче,  припомням,  че  цитираният  учебник  (както  и  всички

останали)  е  одобрен  от  Министерството  на  народното  просвещение  и  по

него  се  преподава  в  българските  училища.  Т.  е.  именно  този  образ  на

„турчинът“  и  на  турската  държава става  малко или много „каноничен“  в

българската колективна памет и възприятие.    

Започва  се  и  изграждането  на  ореола  на  новите  български  герои.

Дребен пример за това е следния полукомичен откъс: „От 1872-1875 г. (в)

Югоизточна Тракия богатите някогаш турски беюве пропаднаха, по причина

на  харемския  живот  и  от  леност.  Те  зеха  да  гледат  със  завист  на

напреднованьето на християните и с нетърпение кога ще дойде един ден да

нападнат на по-богатите от тях и да им земат имота. Те нарочно подбаждаха

турското население и го дразнеха с приказки за тайни „комети“ (комитети) и

разказваха,  че  българете  се  приготвоват  да  избият  всичките  турци.  [...]

Дякон  Василий  Левски  беше  нагласил  твърде  добре  тайните  комитети  в

Софийско,  в  Стара  планина  и  в  Средна  гора.  Хиляди  люде  имаха

101 От танзиматските реформи и османската конституция от 1876 г.
102 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 175.
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споразумение  с  него.  Левски  и  другаря  му  обесиха  в  София;  другите

затворници, около 60 души, се изпратиха на заточение в Мала Азия.“103 Този

опростен разказ на „тайното“ национално-освободително движение намира

място  във  всички  разглеждани  учебници,  като  в  различните  учебници

понася  разни  дребни  корекции.  Интересен  факт  в  тази  насока  –

„утвърдените“  днес  дейци  на  българското  национално-освободително

движение като Ботев, Раковски, Каравелов и пр.,  не се радват на култа и

централното място, което им е отредено днес. 

Вместо върху тях, акцентът пада върху Църковния въпрос и дейците

от клира, които са най-тясно обвързани с него. За това има две възможни

обяснения. Първото е, че към момента на писане и издаване на цитираните

учебници от възникването  на Църковния въпрос (грубо казано  1860 г.)  и

неговото  решение  (1870/1872  г.),  са  изминали  20-30  г.  Иначе  казано

изминали  са  20-30  години,  през  които  изследователите  на  българската

история са имали достатъчно време да анализират и осмислят станалото, а

от там и достатъчно време да го оценят и преразкажат на своите наследници

в  учебниците  по  история.  От  друга  страна  въоръжените  дейци  на

българското  възраждане  като  Ботев  и  Раковски  са  твърде  млади  и

„скорошни“ за да попаднат в учебниците по история. Към онзи период те са

все още не напълно познати и ефекта от делото им е все още не напълно

анализиран и оценен. Навярно това е едно напълно легитимно и логическо

обяснение.  Позволявам си, обаче,  да дам и втората потенциална причина.

Редица  анализатори  (сред  които  и  Евгения  Иванова104)  говорят  за  два

основни  типажа  на  Балканите:  равнинецът  и  планинецът.  Човекът  от

равнината,  равнинецът,  е  кротък  дребен  и  беден  селянин,  който  владее

малко  стопанство,  който  живее  в  близост  с  турците  (мюсюлманите)  и

представителите на държавната власт, и който вследствие от последното се

старае да не попада в полезрението на властта. Планинецът, контрастиращ

на  равнинеца,  е  буен  и  шумен  човек,  носещ  оръжие  и  живеещ  в

труднодостъпни  местности,  в  които  много  рядко  се  среща  турчин

103 Манчов, Д. Отечествена история... 1892. 153.
104 Иванова,  Е.  Изобретяване  на  памет  и  забрава.  „Падналото  царство”  и  „последния
владетел” в националната памет на сърби и българи. София: НБУ, 2009.
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(мюсюлманин) или какъвто и да е представител на властта. Планинецът, за

разлика  от  своя събрат в  равнината,  сам правораздава  в  рамките  на  своя

малък свят. Тези два типажа създават и двата различни култа на Балканите:

първият е  култът към реда,  покорството  и  колаборационизма с властта  в

името на доброто настояще и доброто бъдеще. Това е типажът, който издига

в култ кроткия труд, постоянството, учението и знанието. Вторият е култа

към грубата физическа сила, към саморазправата, към „бабаитизмът“. Ако

човекът  от  равнината  разчита  на  главата  си  за  справяне  с  настоящето  и

постигането  на  доброто  бъдеще,  то  планинецът  разчита  преди  всичко  на

здравите  си  мускули.  Според  мен  с  хода  на  годините  преобладаващото

мнозинство от българския род, независимо от произхода си (да се разбира

във всички смисли на тази дума),  започва да се самовъзприема като този

втори  типаж  на  планинеца.  Съответно  и  издига  в  култ  показателите  на

избрания от него образ. Човекът от равнината е по-склонен да оцени и да се

възхити  на  делата  на  едно  образовано  малцинство,  в  лицето  на  висшето

духовенство,  което  чрез  умели  политически  лавирания  е  съумяло,  и  то

въпреки  тежкия  гръцки  отпор,  да  постигне  огромният  успех  българският

народ да се сдобие със воя църква, а Османската империя да „признае“ със

султански ферман съществуването на същата тази българска нация. Това е

огромно  събитие  и  разбирането  за  значението  му  зависи  от  мисловната

дейност на индивида както и от споделените колективни ценности, в които

масата се врича да вярва105.  Планинецът,  напротив, не може, а и често не

иска да разбере смисъла и значението на направеното от хора като Иларион

и Антим.  Той е човек на действието и подобно на древните иска  хляб и

зрелище. Изпитите лица на владиците не предлагат това. От друга страна

единичните,  а  и  полуорганизираните,  въоръжени  акции  и  движения  по

българските  земи  срещу  османската  власт,  не  дават  кой  знае  какъв

фактически  ефект.  Нещо  повече  –  нерядко  подобни  въоръжени  акции

провокират  съответния  въоръжен  османски  отговор  и  по  този  начин

всъщност донасят повече вреда, от колкото полза. Да се сравняват стотината

четници в Балкана с десетината владици в Цариград е невъзможно. Но все

105 За всичко това си има дума – „идентичност“.
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пак буйните  бради,  запасаните  в  пояса  пищови,  униформите и  сабите  на

хора като Ботев, са всичко това, пред което би се преклонило (и с което би

се асоциирало) планинското мнозинство. Това е част от нашата идентичност

и ние не бива да я отричаме. Това е и причината, според мен, по силата на

която в по-късните учебници владиците отстъпват в полза на въоръжените

революционери.  

* * *

Може да се заключи следното: българските ученици от деветнадесети

век  учат,  че  са  славяни,  „най-близки  по  родство  с  русите-единоверци“.

Руснаците  са  постоянните  „добри“.  Гърците  и  турците  са  „лошите“,  но

гръцката „лошотия“ е лукава и разчита на много и различни политически

лостове,  докато  турската  се  опира  преди  всичко  на  суровата  сила.

Националните герои са просветителите, хората на перото, духовните водачи

в  Цариград,  които  започват  и  довеждат  борбата  за  българска  църква  до

успешен край. Въоръжените брадати мъже в Балкана, както и хъшовете в

букурещките кръчми, са част от историята, но далеч не и централна такава.

Българите са част от Европа, от западната християнска цивилизация, част от

Голямото  европейско  семейство.  Можем  да  се  запитаме  как  се  съчетава

европеизмът  с  упорито  вменяваната  „единородност“  с  Русия?  Това  е

странната  двусмисленост  на  българското  национално  самосъзнание.  Една

страна значителна част от българските елити, подкрепени от не малка част

от населението, искрено се възхищават от суровата мощ на Руската империя,

от огромната власт на нейния самодържец,  от престижа й в системата на

международните отношения, изпитва се и искрена благодарност за руското

участие във войната, която ще се нарече Освободителна. От друга страна,

обаче, още през лятото на 1879 г. в Търново българските депутати избират

един  категорично  европейски,  а  не  евразийски,  път  на  управление  и

развитие  на  страната.  Ето  защо,  според  мен,  устойчивото  вменяване  на

добрият  образ  на  Русия  в  българското  образование,  произтича  от  два

основни  фактора:  първо,  искрената  чисто  човешка  благодарност  (а
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първоначално и еуфория) за дадените жертви във войната от 1877-1878 г.;

второ, прагматичното схващане (или надежда?),  че поддържането на като

цяло  добри  отношения  с  огромна  и  силна  Русия,  е  в  края  на  краищата

полезно за България. 

И все пак „ако потърсим най-общата идейно-философска [...] основа

на  учебниците  по  българска  история  [...] непосредствено  след

Освобождението, имаме основание да я посочим в историческия оптимизъм.

Вярата в бъдещето на българската нация е силна и трайна, адресирана към

националното  съзнание  на  малките  ученици.“106 Това,  все  пак,  говори

особено  добре  за  състоянието  на  българската  национална  идентичност  в

онзи период. 

Заключителни думи

Националната  идентичност  е  продукт  на  различни  „естествени“  и

нарочно „предизвикани“ процеси и фактори. В нея присъства представата за

„ние“, построена както върху разказа за миналото на националната общност,

така  и  вследствие  на  откритите  различия  между  нея  и  заобикалящите  я

„други“. Идентичността се „моделира“ чрез историческия спомен и по-точно

чрез начина, по който той се тълкува. „Моделирането“ на идентичността се

налага  от  различни  дългосрочни  и  най-често  краткосрочни  политически

цели, които си поставят елитите на националната общност. В този смисъл,

както казва и Бенедикт Андерсън, нацията е малко или много въобразена

общност.  Освен  това,  за  добро  или  лошо,  националната  идентичност  се

явява конюнктурен и политизиран феномен. 

Пример  в  тази  насока  е  разглежданият  деветнадесети  век,  в  който

споменът  за  културната  доминация  на  фанариотите  и  гръцкия  език  е  не

просто жив, но и обективен факт за голяма част от българската етническа

общност,  останала  в  рамките  на  Османската  империя.  В  този  период

централното място на българския героизъм е зает от „мъжете на книгата“,

които  изнасят  на  плещите  си  битката  за  църковна,  т.  е.  национална,

автономия. Това е в синхрон с действията на българската държава, насочени

106 Радева, М. Цит. съч., 58.
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към опазване на националната автономия (и самосъзнание) на българската

общност, срещу гръцките и сръбските домогвания спрямо нея.

Не  всичко  в  българската  национална  идентичност  е  конюнктура.

Героизмът на Българското средновековие, например, е константна величина,

която не се влияе от текущия политически климат. Друг пример за това е

постоянно  (скрито  и  явно)  пропагандираната  любов  на  българина  към

учението и културата.

Националните общности имат склонност да се самовъзприемат, а от

там и самопропагандират, като носители на много и различни добродетели

(най-вече  героичност),  придобити  в  „схватката“  (или поне  срещата)  им с

„другите“.  Българите  не  правят  изключение  от  това  правило.  Два  вида

героизъм се вменява на българите.  Единия е „юнашкият“ героизъм, чието

проявление  може  да  се  открие  в  образите  на  царете-войни  от

Средновековието  или  във  „въоръжените  мъже“  на

националноосвободителното движение. „Юнашкият“ героизъм е нужен за да

се изтъкнат (реални или мними) положителни качества  у българина,  като

виталност, жертвоготовност, мъжество: триумф на суровата мощ. 

„Мъченическият“  героизъм,  макар  и  да  споделя  някои  общи

показатели с „юнашкия“, стои на срещуположната страна. Той е нужен за да

се издигне в култ фигурата на „падналата жертва“, която се сакрализира по

този начин.  Този героизъм се открива във фигури като хаджи Димитраки

Хаджитошев, за който учебниците твърдят, че фанариотите са „издействали“

смъртна  присъда  през  1827  г.  заради  дейното  му  участие  в  борбата  за

църковна  автономия.  Разбира  се,  ако  хаджи  Димитраки  си  има  име  и

конкретна  история,  не  бива да се забравя,  че  той се  явява и своего рода

колективен  образ  на  българското  мъченичество,  изстрадало  в  битката  с

фанариотите. Всички жертви и мъченици за „българското“ се обличат в този

героизъм  и  чрез  тяхното  страдание  публиката  се  приканва  да  защити  и

продължи  делото  им.  Двата  вида  героизъм  присъстват  поравно  в

българският  национален  разказ,  такъв  какъвто  ни  е  представен  от

учебниците от разглеждания период. В този смисъл не се откриват опити

българската  нация  да  се  представи  като  изключително  „юнашка“  или
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„мъченическа“. Постигнат е почти неочакван баланс в това отношение. Смея

да  предположа,  че  това  говори  за  „добро“  национално  самочувствие  в

разглеждания период.

Този  героизъм  –  „юнашки“  или  „мъченически“  –  се  „добива“  или

защитава  при  срещата  на  българина  с  „другия“,  с  неговия  „враг“  или

недоброжелател. Така откриваме другият важен герой в националния разказ

на всеки един народ – „лошия“. В българския случай „първичните“ и най-

устойчиви „лоши“ са гърците; както византийци, така и фанариоти. Гъркът,

независимо от епохата или конкретната ситуация, в която е представен,  е

неизменно в ролята на антагониста, на пълния огледален образ на „добрия“

българин, но с отрицателен знак. На гъркът са вменени всевъзможни злини и

недостатъци, почти изключително насочени само към българинът, който е

принуден  да  им  противодейства.  Всичко  това  превръща  „гъркът“  в  един

почти  демоничен  образ,  който  винаги  и  във  всичко  преследва  „добрия“

българин. Нему е хвърлена вината за падането на българското царство под

ударите на османския завоевател, той е обвинен и в опита да се унищожи

българският език и култура след това. Стига се до съвсем нелицеприятни

моменти, като демонизирането не просто на гръцкия елит (византийски и

фанариотски), но и на гръцките принцеси, които „развратили“ българските

царе след женитбата с тях, и с това спомогнали за отслабването на България.

Другият „лош“ е турчина.  Неговата,  обаче,  „лошотия“  съвсем не  е

така  всеобхватна,  нито  така  категорично  неоспорима  като  гръцката.  Още

при описанието на Завоеванието през  XIV век за византийците се казва, че

„развратили“  българите,  та  затова  последните  губят  държавата  си,  а  в

същото  време  за  турците  се  казва,  че  са  се  били  „храбро“.  Образът  на

турчина не е нито така категорично демоничен като този на гърка, нито дори

винаги задължително „лош“. Пример в това отношение е факта, че нерядко

българинът  се  обръща  към  турчина  в  опита  си  да  се  защити  от  гърка.

Впрочем,  това  е  често  повтарящ  се  сюжет.  Отношението  към  турчина  е

далеч от любовно, но въпреки това прави силно впечатление, че има дълги

периоди,  в  които той почти отсъства  от разказа,  а  мястото  на „лошия“ е

постоянно  заето  от  гърка.  Не  са  спестени  описанията  на  жестокостите,
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извършени  от  турските  завоеватели  и  от  турските  власти  около

потушаванията на различните въстания, но все пак се дава да се разбере, че

това са единични, и то провокирани, „неприятности“.

Представянето  на  „умерената  лошотия“  на  турчина,  според  мен,

показва още една положителна черта в българите от разглеждания период –

така познатият ни днес комплекс за малоценност спрямо Турция им е чужд,

или поне наистина изглежда така.  Това говори добре за самочувствието и

себеоценката  на  българина  от  онзи  период  и  може да  послужи за  добър

пример на неговите наследници.

Българският  национализъм,  през  цялото  време  на  разглеждания

период,  остава  чужд  на  агресията  и  омразата  спрямо  „другия“.  Той  е

подчертано  етнически  и  носи  идеята  за  национално  обединение  на

българската  етническа  общност  в  общи  (български)  граници,  но

едновременно  с  това  е  с  добре  изразени  самозащитни  функции.  Те  се

изразяват в сентенцията „своето не даваме, чуждото нещем“. Т. е. от една

страна ясно се очертават границите на българското етническо пространство,

към което е и насочен погледа на държавата и елита, но едновременно с това

се очертават и също толкова отчетливо чуждите етнически пространства,

към които не се пропагандират агресивни апетити.  Една особено красива

част от българския национализъм, от този период, е факта че писмеността,

„книгата“ и културата са съставна част от неговата пропаганда.

Образът на Османската империя намирам за особено интересен: тя е

представена  преди  всичко  като  вид  данъчна  система.  Когато  описват

Османската империя всички автори, във всички учебници, се заляват преди

всичко да представят нейните данъчни налози – какви са те за мюсюлманите

и какви за християните. Влага се много енергия да се опише какви точно са

данъчните  налози  на  християните,  при  какви  условия  и  обстоятелства  се

прилагат,  в  какъв  размер  са  те,  кога  се  опрощават  и  т.  н.  Фактът  че

Османската империя е абсолютна теократична монархия, която съобразява

вътрешното  си  междуетническо  и  междурелигиозно  законодателство  с

предписанията на шериата, с което и се обясняват въпросните налози, остава

напълно пренебрегнат. По този начин и се пропуска пълното и категорично
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обяснение, а от там и осмисляне, на акта на църковната автономия, която

постигат  българите  през  1870/1  г.  Представата  за  Турция  като  за  вид

данъчен  налог  е  до  някъде  забавна  и  до  някъде  обезпокоителна,  но  е

определено  укорима.  По  този  начин  в  голяма  степен  се  „пропуска“

адекватното обяснение на цяла една система от културни и междуетнически

зависимости,  наречена Османска империя.  А с това се пропуска и цялата

пъстра палитра и нееднозначност, която представлява мястото на българина

в нея. Осмислянето и анализирането на този образователен феномен лежи в

бъдещето.

И  все  пак  най-важното  заключение,  до  което  можем  да  стигнем

анализирайки учебното  съдържание по история  в разглеждания период,  е

факта на липсата на комплекс спрямо Турция и спрямо „турчина“. Това идва

да  покаже  една  „здравословна“  нация/национална  идентичност.  Ако  се

вменява някому (гъркът) неизменно „лош“ образ, то е защото към момента

на писане и издаване на разгледаните учебници въпросния някой все още

упражнява  културна  и  (донякъде)  езикова  доминация  над  българската

етническа маса, останала в рамките на Османската империя. Т. е. това идва

да ни покаже за пореден път, че българската нация, и изповядвания от нея

национализъм, са с подчертано самозащитен характер.
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и до днес (за начални и средни училища според програмите в Българско).
Пловдив: Издателство на Христо Г. Данов, 1882  
Бужашка,  Б.  Езикът  като  етнообразуващ  фактор  (Някои  примери  от
България, Македония и Гърция) – В: България – национална и европейска
идентичност. Варна: Университетско издателство на ВСУ, 2001 
Гелнър,  Ърнест.  Нации  и  национализми.  София:  Университетско
издателство „Св. Климент Охридски“, 1999  

360



Ганчев,  Д.  Учебник  по  българската  история.  За  долните  класове  на
гимназиите и за трикласните общински училища. Пловдив: Издателство на
Христо Г. Данов, 1892 
Иванова,  Е.  Изобретяване  на  памет  и  забрава.  „Падналото  царство”  и
„последния  владетел”  в  националната  памет  на  сърби и  българи.  София:
НБУ, 2009
Манчов,  Д.  В.  Учебник  Българска  история  за  средни  училища.  От
съчиненията на Гилфердинга, Иречека и други. Пловдив: Книжарница на Д.
В. Манчов, 1884 
Манчов,  Д.  В.  Отечествена  история.  Учебник  за  III клас.  Пловдив:
Книжарница на Д. В. Манчов, 1892 
Радева,  М. Училищното историческо образование в България (1878-1944).
София: ИК Гутенберг, 2008 
Радева,  М.  Културната  политика  на  българската  държава  (1885-1908).
София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2002  
Стоянов, Л. Нация, държава и институции. София: ИК Гутенберг, 2012  
Табакова,  К.  Учебникът  по  история  –  дидактически  аспекти.  София:
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013 
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БАЛКАНИТЕ И ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВАТА

МЕЖДУНАРОДНИ РЕГЛАМЕНТИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПРАКТИКИ И
ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

Научна конференция с международно участие
21 май 2014 г.

зала 310 „Проф. Петър Мутафчиев“, НБУ

Конференцията е част от поредица научни прояви, посветени на  20-годишния
юбилей на  департамент  „История“ през  2014 г.  Тя  бе  открита  от  доц.  д-р  Веселин
Методиев,  който представи  нейните идеи и цели – да  бъде разгледан  проблемът за
малцинствата, един от най-общите и дискутирани проблеми, не само в научните среди,
но със засилен интерес и сред обществеността. Въпреки опитите в модерно време да
бъдат  регламентирани чрез  международни документи правата  и отношенията  между
малцинство и мнозинство, те продължават да бъдат обект на конфронтативни, остри
дебати и обществени сблъсъци. 

Тази тема  е особено актуална във връзка с последните събития в света, които
засягат  пряко и България – това са събитията  в Сирия и бежанския поток,  както и
събитията в Украйна.
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Изнесените доклади засегнаха конкретни теми: „Предимствата на религиозната
свобода на малцинствата за обществото - поуки от световния опит“ - Prof. Dr. Thomas
Schirrmacher;  „Модели  на  държавната  политика  при  регулиране  на  малцинствените
проблеми"  –  проф.  д.н.  Валери  Стоянов;  „Новите  граници  на  толерантността  в
контекста  на  правата  на  малцинствата  през  постмодерната  епоха“;  „Български
конституции,  политически  институции  и  религиозни  свободи“  –  доц.  д-р  Лъчезар
Стоянов; „Малцинственият въпрос в българския посткомунизъм - краят на ХХ век“ –
доц. д-р Веселин Методиев; „Ислямът в Европа в контекста на малцинство“ - Prof. Dr.
Christine  Schirrmacher;  „Обществото  на  народите  и  проблемите  на  малцинствата  в
Европа  между  двете  световни  войни“  -  проф.  д-р  Румен  Генов;  „Религиозното
законодателство в СССР и НРБ - сравнителен поглед“ – гл. ас. д-р Живко Лефтеров;
„Междурелигиозният  диалог  между  Руската  православна  църква  и  Общността  на
протестантските  църкви  в  Европа  (2009-2012г.)“  –  гл.  ас.  д-р  Камелия  Славчева;
„Обединена България и малцинствената политика към мюсюлманите 1941-1944 г.“ – гл.
ас. д-р Димитър Гюдуров. 
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Направените дискусии от изнесените доклади очертаха назрялата необходимост
от всестранен и задълбочен анализ на сложните и противоречиви процеси, протекли на
Балканите от модерното време до нашата съвременност. 

М. Стоянова
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ИСТОРИЯТА И НЕЙНИТЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Научна конференция на департамент „История“

Созопол, 20-22 септември 2014 г.

От 20 до 22 септември 2014 г. в Творческата база на Нов български университет
в  гр.  Созопол   се  състоя  традиционната  годишна  конференция  на  департамент
„История“,  НБУ  под  наслов  „Историята  като  наука,  образование  и  професия“.
Тазгодишната тема „Историята и нейните интерпретации“ е посветена на 20-годишния
юбилей на департамента.

На  конференцията  бяха  обсъдени  нови  изследователски  теми  като
„Преоткриване  на  античното  ни  наследство“,  „Средновековието  –  новите  дебати“,
„Нови  концепции  за  Новото  време“,  „Светът  на  мегаидеологиите  –  наследство  и
дебати“ , „Разбираме ли света, в който живеем?“ и др.
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В конференцията  взеха участие преподаватели от НБУ, ВТУ „Св. Св. Кирил и
Методий“,  СУ  „Св.  Кл.  Охридски“,  Американския  университет,  Институт  за
исторически изследвания към БАН, учители от СОУ от различни градове на страната,
Фондация  „С.Е.Г.А.“,  студенти  от  БП  „История“,  докторанти  и  студенти  от
магистърска програма „История, политика и религия“ на Нов български университет. 

Официален гост на конференцията беше доц. д-р Мартин Иванов, министър на
културата в служебното правителство по това време.

М. Стоянова
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Нов български университет 

Департамент „Нова българистика“, Департамент „История“ 
 

представят националната научна конференция 

 

9 СЕПТЕМВРИ 1944: 

КРАЙ И НАЧАЛО, ЛИТЕРАТУРА И ПОЛИТИКА 

 
Нов български университет, Заседателна зала на библиотеката 

София, ул. „Монтевидео“ № 21 

 

14 ноември 2014 (петък) 

 

9:00 – Регистрация на участниците и откриване на научния форум. 

 

РАЗЛОМЪТ ДЕВЕТИ 

 

9:30 – доц. д-р Лъчезар Стоянов (Нов български университет): Преломният 

септември 1944 – факти и интерпретации 

10:00 – доц. д.н. Пламен Дойнов (Нов български университет): Разораване на 

литературното поле (септември – декември 1944) 

 

ОБРАЗИ ОТ ДЕВЕТИ, ОБРАЗИ НА ДЕВЕТИ 
 

Водещ: доц. д.н. Пламен Дойнов 

 

10:30 – доц. д-р Михаил Груев (Софийски университет): Митът за 

„Оперативното бюро“ 

10:45 – доц. д-р Емил Димитров (Институт за литература при БАН): Георги 

Петров – „главен народен обвинител“ 

11:00 – доц. д-р Борислав Георгиев (Нов български университет): Българският 

правопис в плен на соцреализма 
 

11:15 – 11:30 – Кафе-пауза. 
 

11:30 – д-р Мария Огойска (Нов български университет): ЛитФронт, органът 

на СБП – обладател на истината 

11.45 – проф. д.н. Цветана Георгиева (Университет по библиотекознание и 

информационни технологии): 9 септември 1944: първи стъпки към 

митологизация в поезията 

12:00 – проф. Михаил Неделчев (Нов български университет): Как се 

конструира образът на 9 септември 1944 година (в четене на първите 

тематични антологии) 

12:15 – д-р Биляна Курташева (Нов български университет): Залогът на 

месеците: „революционният календар“ в следдеветосептемврийската поезия 

367



12:30 – д-р Мая Ангелова (Великотърновски университет): Четвъртък и 

дните след него: за еуфориите и хипотимиите на именуването 

12:45 – проф. д.н. Николай Аретов (Институт за литература при БАН): Още 

нещо за „алтернативата”: 9 септември в прозата на Асен Христофоров 

 

13:00 – 13:30 – Дискусия. 

13:30 – 14:15 – Обедна пауза. 

 

КЪМ ДЕВЕТИ, СЛЕД ДЕВЕТИ: КАЗУСИ И ТВОРБИ 
 

Водещ: доц. д-р Лъчезар Стоянов 

 

14:15 – доц. д-р Соня Хинкова (Нов български университет): Международни 

детерминанти на „българския въпрос“ в края на Втората световна война 

14:30 – доц. д-р Момчил Баджаков (Нов български университет): 

Предопределени ли са събитията на и след 09.09.1944? 

14:45 – д-р Живко Лефтеров (Нов български университет): 9 септември 1944 и 

Бялото братство 

15:30 – д-р Димитър Гюдуров (Нов български университет): 9 септември 1944 

и Главното мюфтийство 

15:45 – Методи Методиев (Нов български университет): Под сянката на 

терора и отвъд: Българските писатели и чехословашкият модел на „битка за 

душата на нацията“ 

16:00 – проф. д-р Яни Милчаков (Университет по библиотекознание и 

информационни технологии): Левият читателски „избор“ на прага на 1944. 

Инструктираният читател (рецептивни директиви-паратекстове в 

антологията „Покрусена България“) 
 

16:15 – 16:30 – Кафе-пауза. 
 

16:30 – д-р Мира Душкова (Русенски университет „Ангел Кънчев“): 

Константин Константинов и Димитър Шишманов в разлома на историята 

16:45 – доц. д-р Морис Фадел (Нов български университет): Девети септември 

като литературен обект 

17:00 – д-р Йордан Ефтимов (Нов български университет): Българските поети 

посрещат 25-годишнината от славната дата: 9 септември на страниците на 

„Работническо дело“ през 1969 година 

17:15 – проф. д-р Антония Велкова – Гайдаржиева (Великотърновски 

университет): Поетическото битие на Петър Алипиев. 

Следдеветосептемврийски контексти 

17:30 – доц. д-р Наталия Христова (Нов български университет): Комунисти и 

антикомунисти: постсоциалистически размисли върху „Биография на 

властта“ от Георги Марков 

17:45 – проф. д.н. Антоанета Алипиева (Шуменски университет): „Обикновени 

хора” от Георги Караславов – пътят на „народа“ до 9 септември 1944 година 

 

18:00 – 18:30 – Заключителна дискусия. 
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ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ДИАЛОЗИ

Научна конференция на департамент „История“

Созопол, 21-23 септември 2015 г.

От 21 до 23 септември 2015 г. в Творческата база на Нов български университет
в гр. Созопол  се състоя поредната годишна конференция на департамент „История“
под  наслов  „Историята  като  наука,  образование  и  професия“.  Тазгодишната  тема
„Цивилизационни  диалози“  е   традиционно  в  духа  на  следваната  от  департамент
„История“ философия за алтернативно изучаване и интерпретиране на историята.

На  конференцията  бяха  обсъдени  нови  изследователски  теми  като
„Енигматичната дума „Вихтунь“ в именника на князете – проблем на цивилизационния
диалог, „Унии и опити за унии в средновековна България“, „За религиите в Хазарската
държава“ (докторантско изследване), „Цивилизационни диалози – модата „а ла турка“ и
модата „алафранга“, „Една хипотеза за социален ред, отразен в епосът Веда Словена“
(докторантско  изследване),  “Българските  дезертьори  във  Франция  през  Първата
световна война“, „Държава и малцинство: малцинствата в България между диалога и
конфликта  (1879-1944)“,  „Синхронност  и  несинхронност  на  културните  процеси  –
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Германия  и  България  и  България  в  Германия  през  ХХ в.“,  „История  и  литература,
заедно в търсене на забуленото време:  „Мъже“ на Георги Марков като исторически
извор за края на 50-те и началото на 60-те години на ХХ в.“(докторантско изследване),
„Езикът на международната комуникация в модерна Европа“ и др.

В конференцията  взеха участие преподаватели от НБУ, ВТУ „Св. Св. Кирил и
Методий“,  Американския  университет,  Институт  за  исторически  изследвания  и
Институт  за  балкански  изследвания  и  тракология  към  БАН,  Фондация  „С.Е.Г.А.“,
докторанти и студенти от магистърска програма „История, политика и религия“ на Нов
български университет. Официален гост на конференцията бе проф. Елизабет Хотторън
от Каплан Университет в Чикаго. 

 

М. Стоянова
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