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ПРЕДГОВОР 

Заглавието на тази книга, разбира се, перифразира 
Аристотел. Човекът е колкото „политическо”, толкова и 
историческо животно. Не само защото е плод на дълга 
еволюция, а и защото има нужда непрекъснато да премис-
ля и да преживява миналото си, да се съмнява в своите 
знания за него, да му търси най-подходящото място в сво-
ето битие. Друго подзаглавие, може би по-банално, би 
могло да бъде „Исторически и историографски размиш-
ления”. По форма събраните тук текстове са най-разно-
образни. Става дума за изследвания, есета, интервюта, 
слова, предисловия, становища. Има и един донос - от 
чужбина. На прима виста това може да изглежда хетеро-
генно и хаотично. Всъщност, съдържанието е критично ор-
ганизирано главно в орбитата на два основни акцента – 
„деидеологизацията” и депрофесионализацията на писа-
нето за миналото. Според мен те отразяват водещите тен-
денции в онова, което следва да се определи като българ-
ска историография от началото на третото хилядолетие. 

Защо деидеологизация в кавички? Защото всъщност 
става дума за идеологизация – но обратна на онази, която 
се смята за официална. Ето как това явление е регистра-
рано тук: 

„... в последните години се натрупаха буквално 
планини от, меко казано, (преднамерено и манипулатив-
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но) неверни твърдения на историческа тема. При това, 
често пъти неистините са твърде софистицирани - 
изглеждат незначителни, случайни, безобидни. Лесно е 
да ги усетиш, но е трудно да ги разобличиш – трябва да 
хвърлиш много усилия и в най-добрия случай ще изглеж-
даш дребнав, заядлив, неубедителен, досаден. Много от 
тях носят целенасочено антибългарски характер и се 
превърнаха като че ли в един вид моден аксесоар – и то-
ва прави описваното явление масово, а критическата 
задача - необикновено трудна, защото, както е забеля-
зал още Волтер, да си в крак с модата може и да е лу-
дост, но да изоставаш от нея е смешно. 

За широко разпространения антибългаризъм в ис-
торическата тема има още една твърде съществена 
причина. Историята, както е известно, не е само наука 
и изкуство, тя, независимо от волята на онези, които 
са я писали, като правило играе и много важни идеологи-
чески роли. Научна идеология, макар този израз да бе 
силно компрометиран през тоталитаризма, според мен 
може и трябва да съществува. Но не са малко онези, 
които смятат, че първото условие за научност е изпо-
вядване на напълно антагонистични към официалната 
идеология възгледи, които обаче по ирония много често 
всъщност са част от идеологията на една или друга 
(обикновено съседна) страна. Така толкова характерното 
за нас априорно недоверие към собствените ценности не-
рядко прави от историка (волен или неволен) агент (в сво-
боден смисъл на думата) на чужди интереси. 

Прочее, задачата на историка е не само да създава 
нови знания за миналото. Той трябва да полага и непре-
къснати грижи за опазване, в това число верификация, и 
разпространение на съществуващите знания. И в три-
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те тези дейности той е длъжен непрекъснато да отвя-
ва плявата от зърното – т.е. да влага максимална доза 
здрав критицизъм. Много често рандеманът от тази 
операция е обезсърчаващо нисък, но ... в мрежата неви-
наги попада само цаца – и затова си заслужава да се рис-
кува с щателни проверки на авторитетни и привидно 
безупречно обосновани мнения.” 

Що се отнася до депрофесионализацията, тя е зако-
номерен резултат от огромния обем натрупана информа-
ция и от лесните и достъпни начини за нейното възпроиз-
водство. Това е трагедия за истинската история – която 
днес е много трудна за създаване и много лесна за имити-
ране. Затова е необходима както „научно-критическата 
непримиримост, така и своеобразен методологически 
урок, който да напомня дълга на историка изобщо – и 
конкретно днешните задачи на българския историк. 
Разбира се, не става дума за всички, които се опитват 
да минават за историци. Живеем в условия на пълна 
свобода на словото (което е прекрасно!) и всеки мерак-
лия може на воля да се пробва с коя да е историческа 
тема. Когато говоря за дълг, имам предвид професио-
налистите, онези, които притежават съответните об-
разование, титли, звания, отговорности – а и признати 
постижения. Те са най-вече в БАН, чийто устав ги за-
дължава да търсят и бранят истината в името на об-
щественото благо. 

Тук в никакъв случай няма упрек към академичната 
колегия историци, а само констатация на обстоятелс-
тва. Пред школуваната историческа българистика се 
възправят авгиеви обори – и ако се очаква тя да ги из-
чисти, би трябвало да й се предостави, продължавайки 
метафората, херкулесовска сила и мотивация. Но необ-
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ходимото е далеч от действителното – и БАН от дъл-
го време (дано то да е свършило!) бива маргинализира-
на, и българистиката в БАН не е в особена добра пози-
ция (дано това да се промени!).” 

Прочее, ако е нужно кратко да се представи съдър-
жанието на настоящата книга, то най-верояно би звучало 
като: „в търсене на хармония между проверка на същес-
твуващото и създаване и разпространяване на ново ис-
торическо знание, от една страна, между наука, изкуст-
во и идеология, от друга, между професионализъм и сво-
бода, от трета”. Рамка на тези търсения е главно Бъл-
гарското възраждане – защото след 1989 то е най-горе-
щата точка за истинската история в България, а и защото 
тъкмо то е най-интересното постижение на нашата исто-
рия. През онези 150 години (1762-1912) ние възкръсваме 
буквално от нищото, за отрицателно време си връщаме 
амбициите и самочувствието от времето на Средновеко-
вието и отново – също като при Крум Страшни и Симеон 
Велики – тръгваме с оръжие към Цариград. За съжаление, 
много от тогава генерираната огромна енергия отиде на-
пусто – до голяма степен и затова, защото не се поучихме 
правилно от миналото си. Днес ние мечтаем за второ въз-
раждане – и аз мисля, че можем да го постигнем, само ако 
добре разбираме първото си възраждане. Един от най-
ярките, горди - и в същото време болезнени - символи на 
тази велика за нас епоха е Стефан Стамболов – с големи-
те му заложби и постижения, но и с не по-малките му 
грешки и провали. Това е най-вече основанието тъкмо не-
говият разсечен образ да стои върху корицата на настоя-
щата книга. 

София, април 2015 



 „ВСЕКИ НАРОД ПОЧИТА СВОЯТА  
СТАРИНА И РЕВНОСТНО Я  

ИЗУЧАВА ...” 
Размисли по случай 175-годишнината от рождението  

на проф. Марин Дринов1 

Не за първи път отбелязваме Дринов юбилей.2 Нас-
тоящата годишнина ни е необходима, разбира се, за да 
отдадем обичайната си почит към славния панагюрец за 
неговите големи и перспективни начинания - но повече 
защото неговото дело, особено в сферата на духовността, 
остава твърде актуално. Чествайки Дринов, ние искаме, 
образно казано, да си сверим часовниците с един от отци-
те-основатели на модерна България. 

Удивителен е неговият жизнен път. До 20-ата си го-
дина той е учител в малко провинциално градче, без сери-
озно образование. След това идва забележително ускоре-
ние: само за 15 години той смогва да завърши Московския 
университет, да обиколи славянския свят и Европа, да 
напише основополагащи трудове и да стане доцент в Хар-
ковския университет, второто по значимост висше учебно 
заведение в Руската империя. Личното му израстване е 
паралелно със забързания възход на България. Дринов е 
честит не само да види как неговият народ изгражда мо-
дерна култура, как си връща автокефалната Църква и са-
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мостоятелната държава, но и сам най-активно да участва 
в тези достопаметни събития и процеси. 

Изключително високи, може би ненадминати дори, за 
нашите условия са неговите постижения в науката. Той е 
първият модерен български учен, член е на всички сла-
вянски академии от неговото време, учи на Изток и след 
това проверява подготовката си на Запад, неговите пости-
жения са на тогавашното световно ниво. Съосновател е и 
пръв и дългогодишен председател на БКД, днешната БАН. 
Дринов разработва основни въпроси на българското ми-
нало, като етногенезисът на българския народ, славянско-
то населване на Балканския полуостров, историята на 
българската Църква, същността и движещите сили на 
Възраждането, съдбата на македонските българи. Българ-
ската история е сърцевина на неговото творчество, но той 
следва да бъде определен не само като българист и исто-
рик, а като славист от международна величина. 

Дринов поставя и третира въпроси, които са значими 
не само от чисто академична гледна точка, но и с оглед 
решаване на важни за неговото съвремие практически за-
дачи. Непреходно, или най-малкото твърде актуално и 
днес, значение имат неговите възгледи за възпитателната 
роля на историческото познание - така както те са изразе-
ни в предговора към първия му голям научен труд3. Всеки 
просветен народ почита и ревностно изучава своята ста-
рина по силата на вродена любознателност, постулира 
Дринов. Освен нея, българите имат и друг подтик да изу-
чават родната си история, защото те, твърди убедително 
ученият, страдат от самоуничижение, т.е. от самоподценя-
ване и самопринизяване. Този съществен дефект в нацио-
налния манталитет, който много пречи на самостоятелно-
то им развитие, се появява поради дългия хиатус на чуж-
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дото владичество. През робските векове българите не 
само се сриват едва ли не до дъното, но губят и истори-
ческата си памет. Натрупаното през Средновековието – 
като постижения, амбиции, поуки и пр. – не само остава 
без естествено продължение и се разпилява, то е и забра-
вено. В модерния свят българите не само трябва едва ли 
не от нищо да възраждат самостоятелното си битие във 
всичките му измерения, те трябва да излязат и от колек-
тивната амнезия. Именно изправени пред бездната на 
празното си минало, като нещастен сирак сред другите на-
роди, без спомени и без предци, у тях възниква това па-
губно чувство на самоуничижение. За да се избавят от не-
го – категорично обобщава Дринов,- те трябва усилено да 
изучават своята народност, особено своята история. 

Не може да се каже, че тази Дринова препоръка, чи-
ято основателност надали се нуждае от особени доказа-
телства, не е била вземана под внимание.4 Напротив, у 
нас, през изминалите оттогава повече от 140 години, род-
ната история е широко изследвана, пропагандирана, почи-
тана. Как тогава да си обясним ширещия се национален 
нихилизъм и ниското си национално самочувствие, на кои-
то сме свидетели след 1989? Дали те не показват тера-
певтичното безсилие на историческото знание в български 
условия? Или пък са творение на наложения след Втората 
световна война пролетарски интернационализъм, който, 
въпреки усилията в полза на родолюбивата историческа 
просвета от 1970-80-те години, бързо и ефикасно бе за-
местен от буржоазния глобализъм? Ще ми се да вярвам, 
че по-скоро става дума за второто. От друга страна, и през 
тоталитарното, и през постоталитарното време българи-
нът жадно се интересува от своето минало, той е също 
такова историческо животно като останалите европейци, 
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но много често попада на нискокачествени, или направо 
вредни за себе си, знания. Въпреки старанието си българ-
ската историческа наука в последните 25 години като че 
ли не смогва да се издигне до нивото на истинските пот-
ребности на своята публика. Тя не успява да покрие всич-
ки обществени ниши и не е достатъчно конкурентноспо-
собна, най-вече защото редовно е анатемосвана като на-
ционалистическо митотворчество. За мнозина вече е ясно, 
че това е поредният антибългарски мит – но насадените от 
него предразсъдъци и страх остават силни и действени. 
Най-сетне, трябва да се уточни, че за днешното ни, казано 
по Дриновски, самоуничижение роля имат не само идеоло-
гически фактори, думата си казват слабата ни икономика и 
поражението в Студената война, не бива да пренебрегва-
ме и въздействието на нашите еретически рефлекси и 
традиции - обичаме да правим напук и ядът нерядко ни е 
по-сладък от медът. 

Прочее, смятам, че вижданията на Дринов за ролята 
на родната история в България остават валидни и за 
днешния етап от нашето развитие. Искам все пак да уточ-
ня, че не предлагам да издигнем лозунга „История, пове-
че история!” Правилното послание би било „По-качестве-
на, по-авторитетна история, по-истинна история!” Ут-
ре е 1 ноември, Ден на народните будители. У нас често 
този празник се схваща като патриотарство. Задача, оба-
че, на българските учени-историци е да държат общество-
то будно за истината за миналото, с което толкова много 
се злоупотребява. 

Приложението на това разбиране в практиката се на-
тъква на сериозни препятствия. У нас, както споменах, се 
утвърдиха глобалистки понятия, които настояват, че исто-
рията, ако иска да остане наука, не бива да се ангажира с 
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текущи обществени проблеми и най-малко с укрепване на 
националния дух. 

Какво правим в този случай? Отказваме се от завети 
на Дринов и от възможността за решаване на важни зло-
бодневни въпроси – или се конфронтираме с небезобидни 
прескрипции? 

Както лесно може да се отгатне от изложението до 
тук, аз ще предложа да останем верни на Дринов. Ангажи-
райки се с такава позиция, веднага ще изтъкна, че Дринов 
не жертва академизма заради интересите на патриотизма, 
истината за него е примордиална ценност – и в подкрепа 
на това твърдение ще приведа категоричната преценка на 
един от най-уважаваните ни историци, Петър Мутафчиев. 
По случай 100-годишнината от рождението на именития 
панагюрец той пише: Дринов не е само родоначалник на 
националната ни наука – той е и ненадминат до днес неин 
представител. „Неговото значение не се мери с количес-
твото на въпросите, засегнати от научното му изс-
ледване, нито от броя на написаните от него страници. 
Подобна механична мярка е неподходяща за духовни цен-
ности. Най-характерното за Дринов бе неговият метод 
– начинът, по който подстъпваше към проблемите и 
стигаше до разрешението им. Горещ родолюбец, той 
никога и нигде не се поддаде на изкушението да жертва 
истината на патриотическите си настроения. И вну-
шението, което в тая насока дойде от него, залегна 
дълбоко в съзнанието на всички по-нови истински пред-
ставители на нашата историография. Те не се увляко-
ха из пътищата, по които отдавна тръгнаха, та и още 
продължават да вървят известни учени от съседни нам 
страни. Защото благодарение и на Дринова, у нас се 
знаеше, че науката служи на истината. Разбира се, има-
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ше и друга причина, за да се затвърди у нас това научно 
направление, а именно – че за да обосновем нашите пра-
ва и идеали, ние нямаме нужда да преиначаваме нито 
миналото на нашата земя, нито настоящето на народа 
си.”5 

Вземайки повод от Мутафчиев, искам да изтъкна, че 
похвалният по начало критицизъм днес нерядко развенча-
ва един или друг реален или въображаем пробългарски 
мит само за да издигне на негово място друг мит, като пра-
вило антибългарски, или най-малкото про-съседски, и, 
разбира се, произведен в една или друга съседна нам 
страна. Стигнахме до абсурдната ситуация антибългарс-
костта да ни бъде сертификат за истинност. Някои самоп-
ровъзгласили се ментори настояват, че и словосъчетание-
то „българска наука” е абсурд, че науката е една, с единни 
принципи и методи – няма българска или небългарска. 
Това всъщност е елементарна полемична хватка – окари-
катурява се дадена теза за да се обори без аргументи. 
Под „българска наука” би следвало да разбираме наука, 
която се занимава с важни и актуални проблеми за Бълга-
рия и която отстоява българския интерес. В историята на-
последък стана модно да се пробутват чужди митове като 
универсални истини. Българското се превърна в символ 
не само на некачествено, когато става дума за стоки и ус-
луги, но и на фалшиво – когато иде реч за знания. Колкото 
и трудна за постигане и поддържане да е истината, тъкмо 
тя трябва да бъде показател за качествата на познанието, 
а не това откъде идва или в чия полза е то. Истината може 
да обслужва България – и да не престава да бъде истина. 
Това, че историята изпълнява идеологически функции, не 
я лишава непременно от истинност. Във всяка история 
има идеология – ние просто трябва да решим: искаме ли 
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да имаме своя идеология – или трябва да консумираме 
чуждата. Защото Студената война свърши, но идеологи-
ческите фронтове остават, борбата на интереси продъл-
жава. И това е съвсем нормално, защото животът е надп-
ревара за оцеляване и надмощие. Нещата трябва да се 
поставят в нормалното им положение. Много често анти-
българизмът е фалшив. Доброто за България може да бъ-
де истинно – както по времето на Дринов и Мутафчиев, 
така и днес. 

Щом обаче Дриновото виждане, че родната история 
може и трябва да се използва като крепител на национал-
ния дух, е приложимо и днес, възниква друг твърде съ-
ществен въпрос: ако средството е приемливо, приемлива 
ли е и целта, иначе казано - заслужава ли българският дух 
да бъде заздравяван? Не е ли това национализъм, т.е. 
шовинизъм – значи, както твърди Бжежински, последно 
убежище на комунизма? Мнозина днес все още приемат за 
чиста монета призива за отслабване на нациите като 
средство, което снижава конфликтността – но той се при-
лага избирателно. Определени нации, сред които и бъл-
гарската, биват редовно притискани, като се пробва небе-
зуспешно за тяхна сметка да се създават нови нации, ма-
кар да е добре известно, че шовинизмът вирее най-добре 
тъкмо сред младите нации. Всъщност, нетърпимост тряб-
ва да се проявява към ксенофобията, а не към общности 
като българската, които са си направо ксенофилски и 
просто се бранят под девиза „Чуждото не искам, своето 
не давам”. Трябва да се оспори и адекватността на етике-
та „национализъм”, който редовно се лепи по позиции, от-
стояващи българския интерес. А и може би не бива да 
гледаме на себе си на всяка цена като на нация. Унифика-
цията на човечеството е невъзможна и нежелана, тъй като 
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то не живее при еднакви условия и трябва да се справя с 
разни предизвикателства. Затова нацията като тип общ-
ност безспорно има бъдеще, но тя е ценност от 19-20 век и 
не без основание не се приема еднозначно. Днес ние мо-
жем да гледаме на себе си като на спортен клуб или пък 
като на търговско-промишлена корпорация, която си има 
сленг, история, традиции, знаме, президент и, разбира се, 
интереси и фирмена доктрина. Т.е., можем да защитаваме 
общото благо без да се мислим за националисти – а, нап-
ример, просто за егоисти, които, за разлика от Айн Ранд 
обаче, добре съзнават, че за да са добре, добре трябва да 
са техните близки, техните приятели, техните съседи, тех-
ните колеги и изобщо всички, с които те са се оказали в 
една лодка. 

Прочее, днес Дринов е широко известен и кажи-речи 
безспорен. От една страна, ние избягваме да го критику-
ване, дори когато това е необходимо, от друга – гласно 
или негласно приемаме принципи и цели, които са в раз-
рез с неговото кредо и неговия пример. Мисля, че нещата 
трябва да се обърнат – можем, и даже трябва, да се отна-
сяме критично към една или друга Дринова интерпрета-
ция6, но следва да останем верни на неговия подход. 



КАКВА БЕШЕ – И ДА Я БЪДЕ  
ЛИ ОТНОВО?7  

(Историческата школа в Приморско 1978-1999) 

Школата стартира през 1978, но може би за нейно 
начало трябва да се вземе предишната година, 1977, кога-
то в София е проведена Първата конференция на млади-
те историци. Школата първоначално е замислена да бъде 
нейно допълнение като чисто образователна форма, но 
впоследствие тя съчета твърде успешно чистото обучение 
с многостранния обмен на информация. Конференцията 
отпадна, с нейните функции се нагърби Школата, която за-
почна да се прави ежегодно. Тя неизменно се организи-
раше и ръководеше от Института за история. В тематично 
отношение, след известни колебания, форумът се центри-
ра изключително върху историята на българските земи – 
от най-дълбока древност до наши дни. 

Първата школа е открита от Константин Косев, тога-
ва зам.-директор на Единния център по история (ЕЦИ) и 
сетне чест гост в Приморско, който препоръчва тя да се 
превърне в традиция. Това пожелание хваща дикиш – 
Школата пуска корени и добива значителен престиж и из-
вестност. Засега тя е най-устойчивият форум за истори-
ческа българистика: в продължение на 22 години са про-
ведени 21 школи.  
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Първоначално Школата вървеше твърде „дървено”. 
Спомням си как в едно от заседанията Николай Генчев и 
Страшимир Димитров правеха героични, но безплодни 
усилия да предизвикат някакъв разговор между участни-
ците, всеки от които си беше прочел доклада и след това 
нямаше никакво желание да взема отново думата. Посте-
пенно обаче нещата коренно се промениха. Дискусиите 
станаха най-важната част от живота на Школата. Те се 
разгръщаха на две нива – или по-скоро в две форми, които 
се редуваха и допълваха. Официалната форма си имаше 
мястото в конферентната зала8. Второто ниво беше на 
морския бряг. Някои – и тогава, пък и сега – си мислеха, че 
плажът е бил най-привлекателното нещо за участниците в 
Школата. Разнасяха се клюки за летовничество и авантю-
ри, за забежки и запивки. Доста неточно. Не че ги нямаше - 
но това е част от пъстротата на живота, която срещаме 
навсякъде.  

Може някой да не повярва, но разговорите за исто-
рия продължаваха обсебващо и на горещия пясък. Това 
беше особено изживяване. Плажът беше един вид провер-
ка за смисъла на онова, което правехме. Той не ни отда-
лечаваше от нашата древна професия, а ни въвличаше 
още по-неспасяемо в нея. В късния следобед отново се 
връщахме в залата. Накрая идваха вечерите. Мрак и звез-
ди, музика и танци, алкохол и разпалени спорове – всичко 
това само усилваше лятно-морската магия и ни мотиви-
раше за интелектуални приключения. Чувствахме се ис-
тински и имахме нужда да се доказваме - и то най-вече в 
полето на науката. 

До голяма степен успеха си Школата дължеше на 
своята редовност. Тя беше придобила и нещо като светски 
блясък. Всеки що-годе изкушен в дирения из миналото 
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знае колко тежък и неблагодарен е занаятът на историка. 
Това е къртовски труд. Благодарение на Приморско мо-
жехме да се почувстваме „по-така” – и от това също пе-
челеше науката. Повечето учени са работохолици – и за-
това обикновено забравят, че почивката е най-важната 
част от работата. Школата го напомняше веднъж годишно 
с една чаровна императивност. 

За редовността на Школата най-голяма роля изигра 
Мито Исусов9 – първо като директор на ЕЦИ, после като 
директор на ИИ. Появата на Горбачов на съветския връх 
усили естествените тенденции на Школата. „Естествени”, 
защото е присъщо на младостта да се съмнява и да иска 
да наложи нови виждания. Освен това, тон даваше Ису-
сов, който беше голям почитател на архивите. Докумен-
талните му увлечения подравяха идеологическите догми и 
нерядко го вкарваха в ерес. Затова беше следен и подс-
лушван – а заедно с него и Школата. Исусов подкрепяше 
Перестройката. Той вярваше в социалистическата идея, 
но смяташе, че тя има нужда от сериозни реформи. Вяр-
ваше и в историята. Той ценеше хумора, но се държеше 
много отговорно и беше резервиран към цинизма и шу-
товщината. За него знанията за миналото бяха много ва-
жен обществен фактор – и затова те трябваше да бъдат 
обект на много сериозно отношение. Мисля, че той – съз-
нателно или инстинктивно – отлично покриваше известно-
то наблюдение за историка като пазител на огъня.  

Исусов много държеше на автономията на науката и 
на първенството на ИИ в българските изследвания за ми-
налото. Като правило, всички важни звена с научно-исто-
рически характер в страната пращаха редовно свои пред-
ставители в Приморско. В този смисъл тя беше (общо)на-
ционална. Редовно имаше и чужденци – както от Изтока, 
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така и от Запада, т.е. беше и интернационална. Беше и 
интердисциплинарна - навъртаха се и журналисти, както и 
философи, социолози, филолози, политолози. Бяха пред-
ставени и всички исторически дисциплини – археолози, 
етнографи, фолклористи и пр.  

Към средата на 1980-те години Школата вече беше 
твърде известна и престижна. Тогава, благодарение на 
1300-годишнината, изобщо интересът в българското обще-
ство към националното минало беше силно повишен. Още 
преди края на 1960-те режимът се беше отказал от нацио-
налнихилизма, отечественото минало беше започнало 
ревностно да се изучава и почита. Научно-историческата 
продукция обаче беше дирижирана, голямата част от това, 
което се пишеше, говореше и показваше на историческа 
тема, беше казионна халтура. Но имаше и друго – може би 
не чак нов Златен век, както твърдеше в доклада си пред 
Школата един от известните участници в нея, Кирил Васи-
лев, но нещо като просветен тоталитаризъм10. Тъй като е 
осъден да се учи от опита си, човекът изобщо е истори-
ческо животно – но за българина знанието за миналото 
има още по-важно значение. То е нещо като терапия – или 
като есенциална хранителна добавка. Отлично го е изра-
зил Марин Дринов11: За да успеят – заявява напълно в 
духа на Паисий патриархът на нашата научна история и 
основател на БАН,- българите трябва, опознавайки своите 
предци и техните дела, първо да се излекуват от най-
зловредната болест на своя манталитет – самоунижение-
то. Успехът е немислим не само без самоуважение, но и 
без прогрес. А това значи просвещение – продължава 
Дринов,- което може резултатно да се развива само върху 
основата на самопознанието, най-важна част от което е 
изучаването на отечественото минало.  
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Мисля, че тази истина бе ясно осъзната от властта в 
България през 1970-80-те години. Историците бяха конт-
ролирани – но те бяха и стимулирани, и уважавани, и даже 
фаворизирани. За българската история тогава се направи 
много – в рамките на две мащабни международни бълга-
ристични конференции и два българистични конгреса. Не-
прекъснато се провеждаха научни срещи по разни по-
частни въпроси – в страната и в чужбина. Печатаха се 
много книги, тогава излязоха първите шест тома от много-
томната „История на България” МИБ. Донесоха се много 
документи от чужди архиви. Историята по този начин при-
доби не свръхзначимост, както някои осъдително се изра-
зяват – тя просто зае полагащото й се място. В тази обс-
тановка Школата се открояваше – благодарение на хар-
моничното съчетание от специфични дадености. Нейният 
състав беше предимно младежки, имаше дързост и енту-
сиазъм, воля за изява и промени, голяма охота за дебат, 
глад за истина, имаше новости, често еретични – а това 
беше много ценено от интелигенцията в социалистическа 
България. Регулярната периодичност, добрата материал-
на обезпеченост (сегиз-тогиз можехме да си позволим са-
молет до Бургас и обратно), сезонът и мястото – те също 
слагаха неповторим отпечатък и действаха вдъхновяващо. 

На общо взето не особено яркия научно-исторически 
фон в страната Школата беше блестящо изключение със 
своя свободолюбив дух, с волнодумството си, тя не приз-
наваше табута и можеше да се похвали с известни и перс-
пективни имена. Например, най-видният български диси-
дент, Жельо Желев, през 1988 изнесе доклад за съветска-
та перестройка, българското русофилство и българската 
интелигенция. Никой тогава не предполагаше, че само 
след няколко години той дваж ще бъде български прези-
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дент. Неизвестен оставаше и големият политически по-
тенциал на друг участник в Школата - Георги Първанов. Не 
очаквахме и че Андрей Пантев, който кажи-речи не про-
пускаше Школа, по-късно успешно ще съчетае наука и по-
литика. 

Държахме се свободно не само в неформалните си 
изяви. Официални критики в Приморско отнасяше както 
една или друга идеологема, така и спорни текущи полити-
чески решения – като например Възродителния процес. 
Станала общопризната „зона на свободно говорене”, Шко-
лата оцеляваше, защото Исусов имаше връзки в ЦК. Той 
вярваше, че истината за миналото няма да навреди на 
социализма, а ще му помогне – и за това насърчаваше 
творческите търсения. Нямаше никаква цензура, всичко се 
случваше без предварителен сценарий, програмата беше 
условна. Обикновено тя включваше някаква идеологичес-
ка част – за очи пред ЦК на Комсомола, който ни финан-
сираше, - но като правило тя не се провеждаше. Така че 
Школата не само е най-издръжливият форум за истори-
чески българистика – тя бе и най-разкрепостеният.  

В последната декада на хилядолетието нещата се 
промениха. Онези, които дотогава не бяха вкусили от вол-
нодумството, му се отдадоха разрушително. Школата 
(официално тя вече се казваше „Приморски срещи „Клио”) 
обаче запази отговорно равновесие, тя познаваше свобо-
дата – и не се изкушаваше да злоупотребява с нея. Наб-
раната инерция й позволи да оцелее на ниво до самия 
край на милениума. 

„Приморско вече 20 години – с всички основания за-
явява при откриването на 20-етата Школа в 1998 Георги 
Марков, тогава директор на ИИ – е символ на място, къ-
дето се раждат нови идеи, където историците оглеж-
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дат своите изследвания в критичните преценки на ко-
легите си и където никоя историческа теза няма шанса 
да мине за истина от последна инстанция.”12 

За съжаление, работата на Школата не е добре до-
кументирана. Разбира се, редовно се публикуваха инфор-
мации – в ИПр и в BHR, а и в други периодични издания13. 
През 1981, благодарение на Крумка Шарова, бяха издаде-
ни актовете14 на Втората школа (1980). Но всичко това да-
ва само твърде бледа представа – и то за официалното 
ниво. Онова, което се случваше в неофициален порядък и 
което беше далеч по-важно, остава слабо известно. Все 
пак, имаме спомените на Вера Мутафчиева, която участва 
два пъти (1988, 1997) в Школата. Тя описва15 присъствие-
то си на Школата през 1988 като празник: 

„Онова обаче, в което се включих на Приморско, 
вярвам: то беше залп срещу четирийсетлетния дик-
тат над българската историческа мисъл. Единен повик 
тя да се върне към себе си. Връх на изненадите се яви 
докладът на отскорошния директор на Института [за 
история], проф. М. И. Той анализира стенограмата от 
забравеното съвещание на историците с тема «Със-
тояние и задачи на историческа наука», състояло се 
през 1948. От него бях си излязла като дъщеря на нау-
чен враг № 1, чиито идейни престъпления разкриха в 
надпревара доскорошните му ученици. Сега бе дошъл 
обаче техният ред. М. И. ги охарактеризира сурово: 
конюнктурни, сервилни догматици, проводници на чужди 
интереси в историографията ни [...] Нека продължим с 
Приморско. Там извънсофийската ни инициатива преми-
на, в конкретен и преносен смисъл, сякаш и извън наши-
те държавни граници. Нагъсто се редуваха антитези 
на наложените постановки по иманентни явления и 
процеси из българското минало. Разбра се, че младите 
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участници бяха имали собствено, обосновано мнение, 
противоречащо на официалното. Дебатите пък – го-
рещи до нажежени. Те продължаваха и на вечеря, и след 
полунощ. Не ме ловеше сън, пушех на балкона, разиск-
вайки с непознатия ми дотогава колега Д. Л. Когато за-
ран други младоци ме предупреждаваха, че бил той ком-
сомолски секретар, спонтанно отвръщах: какво от то-
ва? Наоколо се ширеше такава ненадейност, толкоз 
изчезна страхът, та се почувствахме освободени – из-
мамно бе още то, затуй някои си мълчаха, без да дават 
отпор обаче. В крайна сметка настъпи общо удовлет-
ворение, че проговорихме като историци, а не коман-
двани наемници [...] Майската нощ е къса, но достатъч-
на за хубав разговор на чаша [...] Винаги, дори в най-
тежко време, съм приемала новото познание като праз-
ничен подарък. Толкова повече при прелестен декор – 
море, месечина, лумнала пролетна зеленина. Празник 
наистина.» 

Да, Школата беше един ежегоден празник. Тя замес-
тваше награди, отличия, класации. Беше и състезание – 
или по-скоро нещо като фестивал, каквито имат музиканти 
и киноартисти. Всяка година през юни16 – това създаваше 
ритъм, мотивация, удовлетвореност, здравословно единс-
тво в борба на мнения. Тя се помнеше – и очакваше.  

Днес българската историческа колегия е атомизира-
на, историците са унили и обезверени, миналото е плячка 
на агресивен антиисторизъм. Наоколо гъмжи от митоло-
гии, които са много по-софистицирани от комунистическа-
та. Дали възстановяването на Школата няма да компенси-
ра днешния дефицит на критицизъм, поставяйки история-
та в България на полагащото й се място – това място, за 
което ратуваше Дринов и на което тя в немалка степен се 
радваше в Приморско през 1980-те? 



АКАДЕМИИТЕ НА НАУКИТЕ  
В СЪЗДАВАНЕТО, ОПАЗВАНЕТО  

И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗНАНИЕ 

Настоящите бележки нямат претенцията да разглеж-
дат изчерпателно развитието на академийните организа-
ционни форми на съвременната наука в тяхната цялост. 
Да се проследи превръщане на т.н. „малка наука”, създа-
вана от отделни личности, във все по-„голяма наука”- де-
ло на многобройни и софистицирано организирани, ръко-
водени и финансирани колективи, е трудна и обемна тема. 
Тук целта е само да се посочат основните тенденции и 
етапи в този дълъг, сложен, а понякога и противоречив 
процес, които да послужат като ориентири за по-лесно и 
вярно решаване на проблеми, свързани със съвременната 
организация на научно-изследователската дейност в Бъл-
гария. 

* * *  
Академиите на науките (АН) са общества на изтъкна-

ти изследователи. Първите от тях са създадени през 17 в. 
От една страна, те са свързани с появата на съвременно-
то научно знание, от друга са ефикасен начин за преодо-
ляване на спънките, които то среща в схоластичните и на-
миращи се под клерикален контрол средновековни уни-
верситети. Първоначално тяхната задача е обсъждане, из-
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даване и възнаграждаване на научни трудове – а също 
подкрепа и закрила на учените. 

Като първа научна академия обикновено се сочат 
Линчеите (Accademia Nazionale dei Lincei). Тя е създадена 
през 1603 от умбрийския аристократ Федерико Чези, а 
най-виден неин член е Галилей. Академията на рисооките 
(така звучи нейното име в превод от италиански; рисовете 
имат особено остро зрение – такова, каквото, в преносен 
смисъл, е необходимо за научно изследване) съществува 
до 1651 и е един от центровете на Научната революция от 
16-17 век. Възстановена е през 19 век и днес е официал-
ната академия на Италия. Първоначално обхваща само 
естествознание, към което по-късно са прибавени хумани-
тарни и социални науки.  

Днес всяка уважаваща себе си страна има своя АН. 
Не всяко учреждение с това престижно име е такова и по 
същество, каквото може обаче да бъде и организация, 
която номинално се афишира по друг начин. Във връзка с 
историята на БАН, която е предмет на настоящото съчи-
нение, тук ние ще се интересуваме преди всичко от т.н. 
държавни (национални, официални) АН. 

Държавната академия е организация, обикновено 
радваща се на одобрение (чрез закон или друг акт) и фи-
нансова помощ от държавата, координираща пряко или 
косвено научно-изследователската дейност в дадена 
страна и играеща важна организационна роля в междуна-
родния научен обмен и сътрудничество.  

Смята се, че съвременната държавна АН би следва-
ло да покрива следните изисквания: 

 Изборност на членовете на конкурсен принцип 
 Фиксиран общ брой на членовете – или фиксиран 
темп на приемане на нови членове 
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 Демократично управление - властта в академията 
да произтича от волята на нейните членове. 
 Независимост от правителството, бизнеса и син-
дикатите. Повечето академии могат да получават 
външно финансиране, но по начин, който да не на-
кърнява тяхната независимост.  
От гледна точка на състав, държавните академии са 

два вида научни общности: първо, (пълни/общи или спе-
циализирани) клубове на най-изтъкнати учени – такава е 
традицията на Запад; второ - както е на Изток, - комбина-
ция от такъв род (западноевропейски, персонални) акаде-
мии и научно-изследователски институти. 

Една от най-старите и може би най-престижната 
държавна АН е френската (Académie (royale) des sciences, 
основана 1666; неофициално често е наричана Парижка 
АН). Тя е създадена от Луи ХІV по предложение на Колбер 
с цел да насърчава и закриля изследователския дух и да 
допринася за прогреса на науките (математика, естествоз-
нание и медицина) и за тяхното приложение. Френската 
АН застава на челни позиции в научното развитие на Ев-
ропа през 17 и 18 век. От края на 18 в. тя е част от Френс-
кия институт (Institut de France, основан 1795) – който е 
официалното научно учреждение на Франция. Той се гри-
жи за напредъка на науката, литературата и изкуството и 
обединява най-изтъкнатите им представители. Състои се 
от още четири академии: Френската академия (Académie 
française, основана 1635), която отговаря за усъвършенст-
ване на френския език и литература; Академията за над-
писи и изящна словесност (Académie des inscriptions et 
belles-lettres, основана 1663) обединява учени в областта 
на историята, археологията и езикознанието; Академията 
за изящни изкуства (Académie des Beaux-Arts, основана 
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1803); Академията за морални и политически науки (Aca-
démie des sciences morales et politiques, основана 1803) – 
за философия, етика и социология, законодателство, пуб-
лично право и юриспруденция, политическа икономия, ста-
тистика и финанси, история и география. Общият брой 
членове (действителни, дописни и чуждестранни) на Френ-
ския институт е около 750. Ако използваме употребявана-
та в България терминология, бихме казали, че Френският 
институт е пълна АН (каквото всъщност е името само на 
една от неговите съставни части) с пет отделения. Инсти-
тутът съветва френското правителство, управлява фондо-
ве за наука и изкуство, отпуска субсидии, присъжда награ-
ди и отличия, поддържа библиотеки, музеи, паметници, 
обсъжда и публикува научни трудове, взаимодейства с об-
разователната система, води международен обмен. 

Не по-малко престижна национална АН имат и анг-
личаните. Тя носи името Лондонско кралско общество 
(Royal Society of London for the Improvement of Natural 
Knowledge, осн. 1662). Кралското общество има около 
1400 члена и е една от най-уважаваните научни институ-
ции в света. То се смята за научна неправителствена, но 
подпомагана от държавата организация, чиято цел е да 
насочва и популяризира научната дейност, да следи за 
спазване на етичните принципи в науката и да подпомага 
надареността във всичките й форми и видове. Нови чле-
нове се избират ежегодно от вече съществуващите, като 
критерий за избор е наличието на "съществен принос към 
подобряване на знанията по естествени науки, включи-
телно математика, инженерство и медицина". Прочее, 
за разлика от Френския институт, Кралското дружество не 
е пълна, а само специализирана академия за естествени и 
технически науки. За хуманитарни и обществени науки 
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Обединеното кралство си има отделна академия – Бри-
танската академия (British Academy, осн. 1902). За изкуст-
вата, както впрочем и за ред други дейности, отговаря 
Кралското общество за изкуствата (Royal Society of Arts, 
осн. 1754). Лондонското кралско общество играе важна 
роля в организацията и развитието на научните изследва-
ния във Великобритания. То действа като съвещателен 
орган при решаване на основни въпроси на научната по-
литика в качеството си на национална АН. Девиз на об-
ществото е "Nullius in Verba" (лат. "На думите на никой"). 
Това е манифестация на стремежа за научни дирения 
чрез експеримент, а не чрез основаване на авторитети. 
Днес това изглежда очевидно, но в 17 е революционна но-
вост в сравнение с тогавашната схоластика, която се опит-
ва да търси истината чрез дедуктивна логика, позоваване 
на Библията и на древни автори. 

Ролята на АН е особено важна в епохата на Просве-
щението – 18 век, когато възникват още редица подобни 
общества. През 19 век АН продължават да се множат и 
развиват. Тогава се забелязват и отчетливи тенденции 
към диференциация на научната дейност. Знанието прес-
тава да изглежда единно, то все повече се разделя на спе-
циални дисциплини – физически, химически, биологичес-
ки, хуманитарни. Предишният енциклопедизъм на учените 
започва да се среща все по-рядко. В съответствие с това 
възникват специализирани научни общества. На заден 
план отстъпва и характерният за ранните академии инди-
видуализъм. Увеличават се появяващите се от втората 
половина на 18 век форми на колективна научна дейност, 
като лаборатории, кабинети, обсерватории, музеи. Любо-
питството остава сериозен мотив за изследователска дей-
ност, но все по-често мястото му се заема от нейната 
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практическа полезност, което пък води до все по-сериозно 
присъствие от страна на държавата в науката. Нараснали-
ят обем информация кара АН да си създават библиотеки, 
архиви и издателства. 

През 19 век обаче те се сдобиват и със сериозен кон-
курент в лицето на модернизираните университети, които 
бързо получават първенство в науката. Пионер и модел в 
това отношение е Берлинският университет (Universität zu 
Berlin, осн. 1810; от 1949 носи името Humboldt-Universität 
zu Berlin) от Вилхелм фон Хумболт, чийто основен посту-
лат е тясна връзка между обучението и изследването. Из-
следователският университет се налага повсеместно. Не-
що повече, взаимодействието между четене на универси-
тетски лекции и изследователско дирене се превръща в 
императив, в conditio sine qua non за научност. „Ученият 
не струва нищо, ако той не е и преподавател” – заявява 
категорично през 1848 известният френски интелектуалец 
Ернест Ренан.17 Този възглед не е лишен от резон, но той 
не бива да се абсолютизира, тъй като преподавателската 
заетост в много случаи е пречка за високи изследователс-
ки резултати. Поради това възниква нова форма за орга-
низация на научната дейност – научно-изследователският 
институт (НИИ). 

НИИ са учреждения, специално предназначени за 
организация и провеждане на научни изследвания и раз-
работки и обикновено в една или друга степен са финан-
сирани и управлявани от държавата; те дават възможност 
както за невиждано дълбока специализация на учените, 
така и за тясно сътрудничество на специалисти от най-
различни и далечни една от друга области. Създаването 
на НИИ започва към края на 19 век, когато с бързия прог-
рес на науката става ясно, че съществуващите научни ака-
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демии и изследователски университети са недостатъчни. 
Като едно от първите подобни учреждения най-често се 
сочи Институтът „Пастьор” (Institut „Pasteur”, създаден 
1888). Това е частен френски научен институт с нестопан-
ска цел в Париж, който се занимава с изследвания в об-
ластта на биологията, микроорганизмите, инфекциозните 
заболявания и ваксини. Назован е в чест на знамения 
френски учен-микробиолог Луи Пастьор, основател и пръв 
негов директор. Институтът е един от световните лидери в 
изучаването на инфекциозните заболявания. Първоначал-
но НИИ са в областта на природознанието, скоро послед-
вано в тази насока от хуманитаристиката – например, чрез 
Пушкинския дом (осн. 1905), т.е. Института за руска лите-
ратура (Институт русской литературы, Пушкинский Дом, 
ИРЛИ), в Петербург.  

През 20 век интердисциплинарността и комплекс-
ността на научните проблеми налагат създаване на ця-
лостни обединения на НИИ, на комплексни научни центро-
ве, покриващи всички области на знанието. Един от най-
представителните научно-изследователски комплекси е 
френският Национален център за научни изследвания 
(Centre national de la recherche scientifique, CNRS). Замис-
лен в началото на 20 век, той е създаден по инициатива 
на физика Жан Перен (Perrin) през 1939 за да координира 
дейността на изследователските звена с оглед повишава-
не резултатността на научните изследвания.  

По-конкретно неговата мисия е: 
 Да оценява и провежда (или да възлага провеж-
дане на) изследвания, годни да развиват знанието и 
да носят социални, културни и стопански изгоди за 
Франция 
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 До допринася за приложение и оценка на изсле-
дователски резултати 
 Да развива научната информация, поощрявайки 
употребата на френския език 
 Да допринася за обучението на изследователи 
 Да участва в анализа на националната и между-
народната научна конюнктура и на нейните перспек-
тиви за промяна с оглед формиране на национална 
политика 
CNRS е най-голямата държавна изследователска ор-

ганизация във Франция. Намира се под ведомството на 
Министерството на образованието и науката, неговият 
президент се назначава от правителството по предложе-
ние на просветния министър. CNRS се специализира в об-
ластта на приложните и фундаменталните изследвания и 
ги координира на национално равнище. Сътрудничи с уни-
верситети и с други изследователски организации. Разви-
ва активна международна дейност. Основният му състав, 
подбиран с конкурси и периодично атестиран, е на безс-
рочни договори. Финансира се от държавата и от други 
източници, както и от собствени средства – най-вече от до-
говори с промишлеността и по европейски изследователс-
ки програми и от продажба на патенти, лицензи и услуги.  

Девизът на CNRS гласи: „Да надскочим границите” 
(„Dépasser les frontières”). 

CNRS се радва на големи и признати постижения – и 
заедно с това е подлаган на резки критики. Регистрирани 
са намерения за радикални реформи – като прехвърляне 
на изследователите към университетите и превръщане на 
CNRS в организация, която се занимава само с финанси-
ране на проекти, както и за разделяне на CNRS на отдел-
ни и независими един от друг институти. 
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Същият по принцип като CNRS комплексен научен 
център е немското Макс Планк общество (Общество „Макс 
Планк” за развитие на науките, Max-Planck-Gesellschaft zur 
Förderung der Wissenschaften, или просто Max-Planck-Ge-
sellschaft, MPG, създадено през 1948 на основата на осно-
ваното в 1911 Общество „Кайзер Вилхелм” - Kaiser-Wil-
helm-Gesellschaft, KWG). MPG e независима неправителс-
твена организация с нестопанска цел, която има над 80 из-
следователски института. Тя се финансира както от феде-
ралното, така и от провинциалните правителства (бюджет 
за 2013 - 1.5 млрд. евро, от които 80% държавни средства) 
и има за свое седалище Мюнхен. Това е една от водещите 
научно-изследователски организации на Германия, позна-
та и уважавана в цял свят. Има около 17 000 служители на 
постоянна работа, от които около 5 500 учени. Фокусира се 
главно върху естествените, социалните и психологически-
те науки, стреми се като правило към първенство в съот-
ветната научна област – и често го постига; например, до-
сега Обществото е излъчило 32 нобелисти. Към MPG има 
и няколко изследователски школи, т.е. висши учебни заве-
дения за подготовка на научни кадри. На логото на Об-
ществото е изобразена Минерва, римската богиня на мъд-
ростта. 

Съветска Русия се ориентира към не много по-разли-
чен начин за организация на науката. Болшевиките вярват 
безпределно във всестранната полезност на всяко научно 
знание и в неговата абсолютна необходимост за построя-
ване на бленуваното тогава ново общество. Затова след 
Октомврийската революция (1917) те, по модела на нови-
те институти на Обществото „Кайзер Вилхелм”, създават 
множество НИИ, повечето от тях към основаната от Петър 
Велики в 1724 Руска академия на науките (РАН), която 
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дотогава има под своето ведомство ограничен брой музеи, 
лаборатории и комисии и която в революционната буря 
оцелява благодарение на готовността си да сътрудничи на 
новата власт. Меродавният в СССР възглед през 1920-те 
години е много добре отразен от С. Ф. Олденбург, постоя-
нен секретар (непременный секретарь, 1904-27) на РАН: 
„Ако 18 век е бил век на академиите, а 19 – век на вис-
шето училище, то 20 век започва с това, че се превръ-
ща във век на изследователските институти”.18 

През 1925 РАН се сдобива с нов устав и е преимену-
вана на АН СССР. В 1933 е подчинена директно на Сов-
наркома (т.е. правителството) на СССР с цел „по-непо-
средствено научно обслужване на социалистическото 
строителство”. Според устава от 1935 АН СССР вече не 
е просто общество от изследователи. Тя, в лицето на сво-
ите членове (академици и член-кореспонденти) и избрани-
те от тях ръководства, осъществява административно ръ-
ководство над подчинените й учреждения, определя тема-
тиката на научните изследвания и разпределя отпусканите 
й средства. Академиците и член-кореспондентите получа-
ват особен статут – много добро заплащане и невиждани в 
историята на науката професионални привилегии. Те не 
са просто почетно общество, както е другаде, те се прев-
ръщат в нещо като министерство на науката. Така посте-
пенно се стига до разпространената на Изток комбинация 
от персонална академия на науките плюс комплексен на-
учно-изследователски център. През по-голямата част от 
своето съществуване тази организационна форма се ха-
рактеризира с централизация, пълна подчиненост на дър-
жавата и гигантски размери (окачествявана е като „импе-
рия на знанието”).  
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В следващите 60-ина години АН СССР непрекъснато 
се разраства – и това е в съответствие с господстващото 
през 1950-те години в света виждане, че науката е главен 
фактор за икономически растеж (т.н. science push model). 
Най-голям е ръстът през 1950-70-те години, когато СССР 
пръв и изпреварвайки с 5-6 години САЩ влиза в научно-
техническата революция. През 1998 академията, вече 
върнала старото си име РАН, има около 62 х. изследова-
тели, почти 450 научни учреждения и почти 1200 академи-
ци и член-кореспонденти. СССР има безспорни успехи в 
науката. Това е страната, която първа в света строи атом-
на електроцентрала, първа извежда в орбита изкуствен 
спътник на земята, първа праща човек в космоса. Въпреки 
това организацията на съветската наука се преценява като 
значително по-малко ефективна от американската.  

АН става определяща в научния живот на СССР и на 
следващите неговия научен модел страни. След 1989 този 
модел АН изпада в криза. Той губи водещата си роля, а от 
2014 РАН е отделена от дотогава подчинените й институ-
ти, които минават под ведомството на Федерална агенция 
на научните организации (Федеральное агентство научных 
организаций, ФАНО России), ръководството на която не се 
избира, а се назначава. То е подчинено на правителството 
на Руската федерация. Академията запазва името РАН и 
някои експертни функции, като е обединена с други две 
руски държавни академии – на медицинските и на селс-
костопанските науки, но от нея почти нищо вече не зависи. 
В Източна Европа някои от АН (Прибалтика) като комби-
нации от клубове на учени плюс комплексни научни цент-
рове са драстично трансформирани в персонални акаде-
мии (или академии от западноевропейски тип, т.е. общес-
тва на изтъкнати учени), а НИИ са подчинени на просвет-
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ните министерства; в Чехия комплексният научен център 
запазва името АН (Академия на науките на Чешката ре-
публика, Akademie věd České republiky), членовете на Ака-
демията стават отделно общество. Другаде АН като ком-
бинация от персонални академии и комплексни научни 
центрове оцеляват успешно и се адаптират към новите 
условия. В последните като правило управлението се де-
мократизира, а академиците и член-кореспондентите за-
пазват само малка част от предишните си привилегии. 
Премахва се за сметка на ВУЗ (и в разрез със световната 
практика) водещата роля на АН в националните научни 
системи. АН стават дори обект на дискриминация (все за 
сметка на ВУЗ19), като са подложени на брутално дискре-
дитиране и са вкарани при неравноправни условия в при-
митивна конкурентна борба за ресурси, при която печелят 
не най-добрите, а най-безскрупулните.  

Същевременно, наблюдава се определен стремеж 
за връщане към характерното за 19 век абсолютизиране 
на изследователските университети - независимо че „чис-
ти” изследователи като правило почти не съществуват, в 
една или друга степен всички те се занимават и с препо-
даване. Учените от организации и от типа на CNRS, и от 
типа на АН СССР много често водят лекционни курсове в 
един или друг университет. Въпреки този несъмнен факт, 
нерядко се раздават призиви за ликвидиране на изследо-
вателските организации под очевидно несъстоятелния 
претекст, че науката била възможна единствено в универ-
ситетите, че само в университетите би могъл да се осъще-
стви принципът за единство на образование и научно изс-
ледване. Такива атаки срещу НИИ се наблюдават не само 
в бившите социалистически страни, но и в една Франция, 
например – където те са насочени срещу институцията, 
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която не без основание мнозина смятат за гордостта на 
френската наука, CNRS. 

Тъй като БАН и CNRS са близки като тип научни 
структури, с оглед задачите на настоящия текст биха мог-
ли да се кажат няколко думи за отношенията национален 
изследователски център : висши училища във Франция – 
доколкото за тези отношения дебатът в България беше 
твърде остър (а и май още не е приключил) и доколкото 
чуждият (особено френският) опит винаги много е тежал у 
нас. CNRS се създава, тъй като университетите във Фран-
ция не могат адекватно да отговорят на предизвикателст-
вата пред науката в модерното време20 и обикновено не-
говата история се разглежда в корелация с онази на френ-
ските ВУЗ. Например, в кратка и остроумна статия Дьони 
Гутлебен21 пише, че думичките „CNRS” и „ВУЗ” могат да се 
свържат (и са били свързвани) посредством най-различни 
предлози (като „против”, „без”, „с” – или дори „за”, „във”, 
„след”), но най-подходящ в случая е предлогът „и”. „И” е 
дума, която сплотява, която свързва – заключава Гутле-
бен. - Тя бележи по-близко съчетаване отколкото „с”. Тя 
е по-изчистена, без съмнение, но и по-същностна от 
който и да било друг израз („заедно с”, „под ръка с”, „дупе 
и гащи с”22) за връзките между най-големите играчи в 
публичната научно-изследователска дейност във Фран-
ция. Оригинални връзки, на които е трудно да се намери 
съответствие в чужбина, но за които чуждестранните 
изследователи често ни завиждат – и това е свидетел-
ство, което не лъже. Прочее, казвам „CNRS и ВУЗ”.23 
Мисля, че същият този лозунг е много уместен и в Бълга-
рия. 

Не би било излишно тук да се отбележи още, че тол-
кова таченият в англосксонския свят изследователски уни-
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верситет днес в никакъв случай вече не е някаква безус-
ловна ценност. Хумболтовият принцип за единство на пре-
подаване и изследване започва да се възприема като ос-
таряла догма. Например, напоследък си пробиват път въз-
гледи, че научното дирене пречи на учебния процес и, 
следователно, вреди на студентите. Дори възниква нова 
форма ВУЗ (напр. в Канада, „преподавателски” универси-
тет - “teaching-stream” university, „teaching-only stream”, в 
които преподавателите не извършват изследователска ра-
бота).24 Тази тенденция допълнително легитимира струк-
тури от типа на БАН. 

Релевантността на изследователския университет 
сериозно се компрометира и от т.н. „предприемачески уни-
верситет” (Entrepreneurial University). Според някои авто-
ри (Хенри Ецковиц, Etzkowitz) в момента е в ход втора ре-
волюция във висшето образование. Първата академична 
революция, започнала в Хумболтовия университет, води 
до съчетаване на преподаването с изследването. Втората 
има за резултат университета от трето поколение, който в 
„тройна спирала” (“triple helix”) свърза изследователските 
университети с индустрията и с централната и местната 
власти. Предприемаческият университет, обаче, също не 
може да се приеме като аргумент срещу АН – защото аб-
солютно нищо не пречи последните успешно да влизат 
във взаимодействие с бизнеса и правителствата за да 
формират и поддържат предприемачески нагласи у изсле-
дователите. Например, БАН, освен съпричастността си 
към проекта за „Техпарк София”, в последните няколко го-
дини се ориентира към създаване на Регионални акаде-
мични центрове (РАЦ), за чието изграждане и функциони-
ране се изпробва нещо като „четворна спирала” – взаи-
модействие между академийни структури, университети, 
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представители на бизнеса и на местната власт в името на 
наука за обществото и държавата.  

Претенциите, че науката е наука само ако непрекъс-
нато се гарнира с голяма доза лекционна натовареност, са 
безпочвени и безперспективни. Много по-убедителни са 
наблюденията на известни авторитети (например, Майкъл 
Гибънс & др. – Gibbons & al.), че от средата на 20 век се 
налага т.н. Начин 2 (Mode 2) за производство на знания, 
който се характеризира с плурализъм в организационните 
форми и в който университетите имат право само на час-
тична роля. Според тези автори, при Начин 1 развитието 
на дисциплинарното знание исторически е свързано с уни-
верситетите и с другите ВУЗ. Тези институции често съ-
ществуват изолирано от проблемите на реалния живот. 
Начин 2 се състои най-вече във формиране на краткос-
рочни екипи, които в реални условия създават съобразено 
с обществените потребности знание по определени проб-
леми. При него знанието е трансдисциплинарно и трансин-
ституционално и се произвежда при различни условия от 
проблемни колективи, чийто членове са излъчени от раз-
нородни институции: бизнес организации, държавни инсти-
туции, изследователски университети, лаборатории и инс-
титути, както и от национални и международни изследова-
телски програми. 

Направеният преглед показва, че, независимо от ос-
трата конкуренция на ВУЗ и от склонността на някои от ме-
родавните власти лекомислено да експериментират с 
модни научно-организационни доктрини в очакване на 
бързи чудеса, и през напредващия 21 век АН (и като пер-
сонални академии, и като комплекси от НИИ, и като ком-
бинация от двете) запазват ролята си на изключително се-
риозен и авторитетен пазител, разпространител и произ-
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водител на знания. Като доказано успешна форма за ор-
ганизация на научните изследвания, те обладават както 
устойчивостта на една дълга и славна традиция, така и по-
тенциала за плодоносно обновление и усъвършенстване. 
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145 ГОДИНИ БАН –  
ПОСТИЖЕНИЯ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, 

ПЕРСПЕКТИВИ 

БАН започва своя живот през втората половина на 
19 в. Пръв в България за академия заговаря Гаврил Кръс-
тевич, парижки възпитаник – естествено той има предвид 
френския академиен опит, който по това време е водещ в 
света. Поради изостаналостта си обаче българското об-
щество тръгва към АН по заобиколен път. Създава се об-
щество на книжовници (БКД), което си поставя за задача 
изучаване и усъвършенстване на българския език, исто-
рия и култура. По този начин българите се включваме в 
т.н. „Матично движение”, обхванало формиращите се сла-
вянски нации, повечето от които се намират под чужда за-
висимост – немска, турска, унгарска. Матица, чиято задача 
в учредителния акт е определена като „полза в слава на 
народа”, първи създават австрийските сърби, последвани 
от чехите. 

След възстановяване на българската държавност 
през 1878 БКД се пренася в София. През 1884 г. в него са 
обособени три клона: историко-филологически, природно-
медицински и държавни науки - и това е първата стъпка 
към превръщането му в АН, което става през 1911. Акаде-
мията изгражда собствена материална база – представи-
телна централна сграда със салон и библиотека.  
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В навечерието и по време на Втората световна вой-
на БАН се утвърждава като основната българска научна 
институция. Тя награждава, поощрява, подпомага научна-
та дейност. Привлича за изследователска работа и външ-
ни за нея учени. Съчетава и замества дейността на дър-
жавни органи и общонационални институции в областта на 
науката и научните изследвания. БАН се разширява с клон 
за литература, изобразителни изкуства и музика и (вре-
менно) взема името Българска академия на науките и из-
куствата (БАНИ, 1940). 

След Втората световна война България е част от Из-
точния блок. Това предизвиква дълбоки промени в цялос-
тния живот на страната, включително и в Академията. За-
почват процеси на бърза и повсеместна централизация. 
На Академията в 1947 се връща старото название, БАН, 
като изкуствата запазват правото си да имат свои предста-
вители сред нейните членове. Започва създаване на изс-
ледователски институти. БАН става „най-висшият научен 
институт в страната", а после и координатор на цялата 
научноизследователската дейност, но е поставена под 
прекия контрол на държавата. 

Ликвидирането на академичната автономия и грубото 
идеологизиране на науката имат неблагоприятно отраже-
ние. Но отпусканите от държавния бюджет значителни 
средства позволяват изграждане на големи и добре обо-
рудвани научни институти. Някои от създадените съоръ-
жения са повод за основателна гордост. Например, първи-
ят в Югоизточна Европа изследователски атомен реактор, 
построен в края на 1950-те години. Патентованите изобре-
тения на учени от БАН се измерват с хиляди. Едно от най-
известните е леенето с противоналягане. Някои открития 
на академични археолози - като Варненският неолитен не-
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кропол и Рогозенското съкровище - предизвикват истинска 
сензация. На БАН е поверено организирането на не един 
международен научен форум от висок ранг. Десетки учени 
от Академията получават престижни международни наг-
ради, а също така са избрани за членове на чуждестранни 
академии и в ръководствата на международни научни ор-
ганизации. През 1969 г. БАН посреща своята 100-годишни-
на с отлични показатели. Тя остава съчетание от клуб на 
най-изтъкнати учени и комплексен научно-изследовател-
ски център, който за страната играе челна роля в научно-
изследователската дейност.  

След падането на комунизма БАН губи привилегирова-
ното си място на основен производител и „законодател” 
на знания. Върху нея започва брутален натиск за ради-
кална промяна. Реформите включват както възстановява-
не автономията на Академията, така и големи бюджетни 
ограничения и драстични съкращения, декомунизация и 
лустрация. И през този труден период БАН продължава да 
е водеща научна институция в страната. Тя поддържа съ-
трудничество с близо 50 чуждестранни академии, нацио-
нални изследователски институции и университети и е ак-
тивен член на 27 правителствени и неправителствени ор-
ганизации. Тя показва способност не само да оцелява, но 
и да се развива и усъвършенства, като си създава Център 
за обучение на докторанти, изгражда свои регионални 
центрове (РАЦ) за по-тесен контакт с обществото, присъе-
динява се към Европейското изследователско пространст-
во. 

В отговор на поредните заплахи за закриване през 
2009 БАН предизвиква международна оценка. „Комисията 
по оценяването – се казва там - стигна до недвусмисле-
ното заключение, че повечето институти на БАН из-
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вършват ценна изследователска дейност според между-
народните стандарти.” Независимо от това, не след 
дълго се провежда поредната структурна реформа със за-
криване и обединяване на институти и съкращаване и пен-
сиониране на кадри. Така през 2012 г. в Академията рабо-
тят 3 023 учени в 42 институти и 5 специализирани научни 
звена в 9 основни научни направления. Академията успя-
ва да се запази като съчетание от пълна персонална АН 
(каквато е например Institut de France) и комплексен нау-
чен център (каквито приблизително са френският CNRS и 
немската MPG). По този начин се съхранява цяла и неде-
лима марката „БАН” – една от най-старите, най-известните 
и най-престижните, създадени от модерна България. Не се 
променя особено и традиционно широката отвореност към 
ВУЗ, намерила най-добро проявление в съществувалите 
през 1970-80 години и прибързано закрити ЕЦНПК. 

Днес едно от най-големите предизвикателства пред 
БАН е нейното превръщане в духовен център. През пос-
ледния четвърт век България претърпя сериозни несполу-
ки – тя загуби близо четвърт от демографския си потенци-
ал, икономиката й беше срината, националното самочувс-
твие достигна критично ниски показатели, в публичното 
пространство властват национален нихилизъм и примити-
вен глобализъм. Глава непрекъснато надигат сепаратист-
ки идеологии – като македонизъм и помакизъм. Комфорт-
но се чувстват и реставрационните опити на привидно 
мъртви империализми - като (нео)османизмът. Вероятно 
научният състав на БАН ще продължи да се свива, от една 
страна. От друга, българите имаме въпиюща нужда от 
знание и култура, от вяра и доверие, от идеали и самочув-
ствие, от морал и вътрешно сцепление. Курсът към заси-
лено нравствено излъчване на БАН, към нейното превръ-
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щане в духовен център на нацията е позакъснял, но много 
уместен – предвид нуждите на българското общество. 
БАН трябва да се върне много сериозно към своите коре-
ни, към „матичното” си начало - а това означава засил-
ване на хуманитаристиката и особено на българистиката. 

Да напомня, че „Матица” на сръбски означава майка 
(царица, при пчелите). Пчелните царици не само осигуря-
ват възпроизводството на пчелното семейство. Те са отго-
ворни и за неговата правилна организация и виталност. 
Без майка пчелното семейство не може да живее по-дълго 
от два-три месеца. Пчелите зимуват като се групират око-
ло майката в кълбо и така по-лесно поддържат необходи-
мия топлинен режим. Пчелни семейства, останали без 
майка, не могат да образуват плътно кълбо. Те са неспо-
койни, отслабват и често не доживяват до пролетта. Про-
чее, символиката е ясна. Затова като правило Матиците 
насърчават и развиват не само и не толкова науките, кол-
кото цялостния духовен живот на една или друга стремя-
ща се към възраждане и независимост нация. Матицата не 
е само своеобразен съвет на мъдреците, мисловен и 
нравствен стожер на дадената общност, неин мозъчен 
тръст. Тя е генератор на творческа енергия, на съпротиви-
телни сили, тя засилва имунитета и инстинкта към само-
съхранение и надмощие, тя структурира множествата от 
индивиди в жизнеспособни, борбени и продуктивни общес-
твени организми. 

Създаването на обединени в Национална академич-
на мрежа (НАМ) РАЦ (от 2008) подсказва поемане и на 
друго важно предизвикателство – отваряне към българс-
ката провинция, към обществото като цяло, към бизнеса и 
към държавата, на които се предлага „отзивчива и отго-
ворна наука”. Това означава, че Академията гледа сериоз-
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но не само на международните, но и на вътрешнобългарс-
ките си връзки. БАН трябва отново да стане обект както на 
много по-сериозно българско финансиране, така и да бъде 
ангажирана с много по-важна роля на сцената на българс-
кия обществен и икономически живот. Тя трябва да се пре-
върне в достойна алтернатива на всевъзможните think-
tank-ове, които на българската територия оперират колко-
то безразделно, толкова и безгрижно към българския на-
ционален интерес. Тя има правото отново да получи дове-
рието както на обществото, така и на държавата. Учените 
трябва да си върнат високото самочувствие, трябва отно-
во силно да повярват, че са нужни и важни. Само така БАН 
може да бъде главен научен авторитет в страната – което 
вероятно следва да се определи като най-трудното пре-
дизвикателство към нея по време на 145-годишния й юби-
лей. 

БАН има дълга, богата и нелека история. Тя възник-
ва в бездържавния период от живота на българския народ, 
оцелява и се развива през низ от големи обществено-по-
литически, социално-икономически и културно-идеологи-
чески сътресения за да се оформи като национална науч-
на организация за фундаментални и приложни изследва-
ния и подготовка на висококвалифицирани кадри във всич-
ките научни направления. Академията участва най-актив-
но в ускореното развитие на България и в нейното успеш-
но свързване с модерния свят. Тя има своите значими 
приноси в световната наука. Обновена и укрепваща, БАН 
посреща своя 145-годишен юбилей с все по-резултатна 
работа в името на изграждане на общество и икономика 
на знанието, в името на превръщането на българския на-
род в силен, сплотен и одухотворен член на европейското 
семейство. 



ДА ЖИВЕЕ КЛАСИКАТА!25 

 
Петър Ников вече би могъл да се определя като кла-

сик на българската историография. Не само защото авто-
ритетно издателство като „Проф. Марин Дринов” пуска 
трето издание на едно от основните му съчинения. Не са-
мо и защото на неговия живот и дело вече е посветена 
сериозна монография.26 А защото той академично е проу-
чил основни проблеми от българското минало – и никой, 
който иска да се запознае с тях или да продължи тяхното 
изследване, не би могъл да мине без неговите текстове. 

Монографията „Възраждане на българския народ. 
Църковно-национални борби и постижения” излиза за 
пръв път през 1930. Тя е донейде старомодна – във въз-
можно, обаче, най-аристократичния смисъл на тази дума. 
Затова може да бъде надграждана с неголеми корекции – 
а това е доказателство за здрава основа и правилен план. 
Историческото познание не е резултат от кратковременно 
действие. То е плод на традиция и може да се оприличи с 
отглеждане на дърво – стига семето и почвата да са доб-
ри, градинарите ще трябва само да го поливат и подряз-
ват, а останалото ще свърши времето, ако в такава пери-
фраза се цитира класикът на консерватизма Е. Бърк. Няма 
да повтарям това, което акад. Д. Косев вече е казал в своя 
предговор към второто издание от 1971 и което в голямата 
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си част запазва своята валидност, а просто ще се по-
старая да го допълня. Тъй като Ников е известен с любов-
та си към позитивното познание, тук ще се опитам да по-
кажа какви са и как според мен27 си взаимодействат фак-
тите, които изграждат основния етап на Църковната борба, 
т.е.1860-те години, и които във „Възраждане на българ-
ския народ. Църковно-национални борби и постижения” 
не винаги показват най-добрата си форма и са до известна 
степен в „насипно” състояние. 

* * *  
Да припомня най-напред, че на тържественото бого-

служение за Великден 1860 епископът на българската ца-
риградска църква „Св.Стефан” Иларион Макариополски 
произнася формулата „Всякое епископство православ-
ных”, на която право имат само автокефалните религиозни 
водачи. Това у Ников се смята за решение на Църковния 
въпрос, което обаче трябвало още цели 10 години да чака 
санкцията на светската власт. Всъщност, Екзархийският 
ферман от 1870 има по-друга отправна точка. 

Каква е тя? 
В желание да се продължи по избрания път, през 

пролетта на 1861 в Цариград се събират над 40 народни 
представители от цяла България. Тяхната цел е да изра-
зят пред турското правителство народната воля за духов-
на самостоятелност под формата на отделна Църква. Тъй 
като се оказва, че постигането на поставената цел няма да 
е нито лесно, нито бързо (например, турците, макар и с го-
дина закъснение, все пак заточават Иларион Макариопол-
ски), повечето представители през лятото на с.г. се разо-
тиват. В имперската столица те оставят неколцина свои 
довереници, начело с д-р Стоян Чомаков, представител на 
Пловдив и София. През 1864 този неформален орган се 
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слива с ръководството на цариградската българска коло-
ния в „Привременен съвет на Българската народна об-
щина в Цариград”. Според неговия Устав, този Съвет се 
занимава с всичко, което се „отнася до нуждите, желани-
ята и правата на българския народ”. Привременният съ-
вет е първата българска общонационална институция; той 
е ръководен орган на тогава фактически създаващата се 
теократична българска културно-национална автономия, 
която в 1870 ще бъде узаконена чрез учредяването на 
национална Църква под името „Екзархия”. Така Църковни-
ят въпрос минава в ръцете на миряни, които с успех при-
лагат тактика, по-различна от Великденската.  

Заточавайки героя от 3 април 1860, турците показват, 
че българското искане за отделна Църква няма да бъде 
толерирано. Всички Велики сили одобряват тази мярка, 
като заедно с това побързват да предложат свои алтерна-
тиви. Франция и Австрия отварят пред българите вратите 
на унията, а Англия им предлага да станат протестанти. 
Същевременно, европейските Велики сили са готови да 
подкрепят решение на Църковния въпрос в духа на Танзи-
мата28, който се стреми към ликвидиране на милет-систе-
мата, тоест на организираните по конфесионален признак 
общности в Османската империя. Този вариант предвижда 
българите да останат в Цариградската църква, но с раз-
ширени национални права и освободени от нейната мирс-
ка власт, която да премине в ръцете на държавата. За-
едно със запазването и усъвършенстването на тяхната 
идентичност, от българите се очаква и да хармонизират 
отношенията си с останалите милети в рамките на проек-
тираната „отоманска нация”.  

От своя страна Русия, която е най-меродавната Ве-
лика сила в Църковния въпрос, препоръчва дуалистична 
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реформа на Вселенската патриаршия. И тъкмо този е ва-
риантът, който избират българите. В конкретната си фор-
ма това са изработените от Т. Бурмов 8 точки. Те предвиж-
дат подялба по равно между българи и гърци на властта 
във Вселенската патриаршия. От 8-те точки най-важни са 
първите две - те искат съответно българите да участвуват 
в избора на патриарх според числеността си и еднакъв с 
гърците брой представители в Св.Синод. Тъй като бълга-
рите са по-многобройни, тази дуалистична програма би 
могла - теоретически, ако не практически - не само да ги 
изравни с гърците, но и да им даде патриаршеския прес-
тол в общата Църква. 

8-те точки могат да се разглеждат като българска 
модификация29 на известния Гръцки проект на Екатерина 
Велика, предвиждащ възстановяване на Византийската 
империя, менажирана от гърците, но под скиптъра на рус-
ки принц. Това, както е известно, трябвало да бъде един 
от тримата внуци на императрицата, кръстен, за да на-
помня за въздигането на Втория Рим, нарочно Константин. 
Обещавайки преобладание във Вселенската църква, която 
би била най-естествения наследник на безнадеждно (както 
тогава се смята) дегенериращите турци, всъщност, с 8-те 
точки Русия обещава на българите очакваната неизбежно 
да възкръсне Източна християнска империя.  

Не е ясно дали сериозно руската политика е пред-
виждала възстановяване на нова, доминирана от българи-
те, Византийска империя, или пък чисто пропагандно (това 
е по-вероятно) ги е блазнела с имперски блянове, рабо-
тейки, всъщност, за доминирана от сърби и гърци Балкан-
ска федерация. Във всеки случай, един от нейните най-
активни консули в няколкото години след Кримската война, 
Н. Д. Ступин, убеждава резултатно българите да не напус-
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кат Вселенската патриаршия за да могат те, по подобие на 
Симеон Велики, да създадат нова, ръководена от тях бла-
годарение численото им превъзходство над гърците, Из-
точна империя. 

В следващите няколко години, въпреки че сегиз-тогиз 
се опитват да искат отделна Църква или излизане от ми-
лет-системата, българите работят за 8-те точки. Този етап 
преминава изключително в преговори с гърците, които не 
искат да се разделят с господстващото си положение във 
Вселенската църква. Тъй като българите нито имат как 
сами да наложат волята си, нито могат да разчитат на 
чужда помощ, тези преговори излизат напълно безплодни. 
8-те точки се оказват форма за протакане на Въпроса. Те 
отразяват припокриването, въпреки нюансите на разли-
чие, интересите на Русия и Турция в българо-гръцката 
разпра. 

Това положение води до образуване на две партии 
сред българите - русофили и национали. Докато първите 
продължават да разчитат на Русия, вторите, неизменно 
ръководени от д-р Чомаков, възлагат всичките си надежди 
на турците. В цезаропапистката ситуация, в която същест-
вува православието, тъкмо те са несъмнено най-важния 
след Русия фактор, от който зависи Българският църковен 
въпрос. Но тъй като те не бързат, а и желаят не толкова 
да приключат Разпрата, колкото да отслабят Патриаршия-
та и да обезсилят милет-системата, националите, спечел-
вайки благоволението на водещите турски държавници от 
тогавашното време, са готови да чакат и да сътрудничат с 
тях за постепенно отнемане светската власт от духовенст-
вото и за прехвърлянето й в ръцете на държавната адми-
нистрация, в която обаче българите да получат широко 
участие. Фактически, това би било решение на Църковния 
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въпрос в рамките на отоманистичния проект, зад който, 
при определени условия, застават европейските Велики 
сили. 

Това провокира силна ответна реакция от страна на 
Русия. През 1864 в Цариград пристига нов царски посла-
ник - генерал Игнатиев. С националите, и лично с д-р Чо-
маков, той много скоро влиза в остър конфликт, който иг-
рае основна роля за решаването на Църковния въпрос. На 
руския посланик се удава да се пребори със своите про-
тивници сред българите едва през 1869, когато сам от 
противник вече е станал радетел на идеята за отделна 
Църква за всички българи и когато турците, заради сбли-
жение с Русия, се отказват от дотогавашната си линия по 
Църковния въпрос. 

Макар на руската политика по Църковния въпрос да 
са посветени солидни изследвания, не е изяснено защо в 
нея, през втората половина на 1860-те години, настъпва 
тази коренна промяна. Скрупульозният анализ на фактите 
сочи, че този обрат идва в отговор на политиката на наци-
оналите. Водени неизменно през 1860-70-те години от д-р 
Стоян Чомаков, от края на 1866, във връзка с поредната 
Източна криза, те предприемат поредица от ходове, които 
заплашват да направят от източната част на Балканския 
полуостров втора Полша. 

Както е известно, тогава, под влияние на променено-
то съотношение на силите в Европа, на Балканите започва 
брожение. Най-активни са критските гърци, които вдигат 
въстание за отхвърляне на турската власт и присъединя-
ване към Гръцкото кралство. От своя страна, Русия и 
Франция, които от Великите сили са най-заинтересовани в 
Източния въпрос, излизат със свои реформени програми. 
Французите отново предлагат заздравяване на Османска-
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та империя чрез изравняване в права на всички нейни по-
даници и „сливането” им в единна „отоманска нация”. 
„Автономия или анатомия30” - в характерен стил сумира 
пък своята програма руският външен министър княз Гор-
чаков, което неговият турски колега Фуад паша правилно 
тълкува като желание за създаване на „Разединени турс-
ки щати”. Предвижданата от руският проект обаче авто-
номизация на Османската империя е не по национален, а 
по географски признак, което е в състояние сериозно да 
застраши единството на формиращата се българска на-
ция. 

При такава международна и вътрешна обстановка 
турците най-сетне се виждат принудени да обърнат по-
сериозно внимание на настояванията на Чомаков за сбли-
жение срещу гърците. Те се показват склонни да ограни-
чат светската власт на патриарха и да предоставят места 
за българи във висшите нива на администрацията си. 

Това от своя страна почти автоматично води до про-
мени в руската политика, която много разчита на българс-
ката територия за да се добере до основната си цел в Из-
точния въпрос (Цариград) и която дотогава смята бълга-
рите, по израза на ген. Игнатиев, за „неразвит народ”, за 
който църковно-йерархическа независимост била свърза-
на със сериозни опасности в нравствено отношение. А пък 
политически те трябвало да се стремят към сближение 
със сърбите за да могат да се освободят от турците. 

Сега, след започналото турско-българско сближение, 
Русия се вижда принудена да признае на българите наци-
онален статус с право на свои Църква и държава. Под на-
тиска на Игнатиев през пролетта на 1867 патриарх Григо-
рий VI излиза с проект за създаване на отделна българска 
Църква под името „Екзархия”, а в руската реформена про-
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грама се предвижда и автономна България. Но и двете са 
твърде стеснени. Евентуалната национална йерархия е 
силно зависима от патриарха и покрива само част от бъл-
гарската територия - между Дунава и Балкана. Такива гра-
ници има и българската автономна област. При това, ако 
евентуалната Българска екзархия би била силно зависима 
от патриарха, евентуалната Българска автономия би след-
вало да приеме сръбската опека в една дуалистична дър-
жава под династията на Обреновичите. 

Русофилите са готови охотно да приемат тези отс-
тъпки. Според лидера на националите, д-р Чомаков, то е 
твърде недостатъчно, а и заплашва българите с ново и не 
по-малко страшно национално потисничество или дори с 
национално обезличаване. Категорично настоявайки бъл-
гарите да останат лоялни към султана и да не искат пове-
че от национална йерархия, той успява да убеди ръковод-
ството на Църковното движение да не приема патриар-
шеския проект за екзархия между Дунава и Балкана и 
официално да поиска възстановяване на Охридската ар-
хиепископия, в чийто диоцез да бъдат включени всички, 
които пожелаят. 

Линията на Чомаков се оказва печеливша. От една 
страна, плановете за общобалкански фронт срещу турците 
се провалят. Сред Великите сили надделяват привърже-
ниците на статуквото. Османската империя оцелява. В 
същото време Високата порта променя основно позицията 
си към Българо-гръцкия конфликт. Дотогава турците на-
сърчават разделението между своите християнски пода-
ници, но под претекст, че са светска и едновременно с то-
ва иноверна власт, отказват да се месят в чисто религиоз-
ните им дела. Сега те започват не без основание да се 
боят, че под руска егида Църковният въпрос ще бъде изг-
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ладен и че българите масово ще се поддадат на силните 
бунтовнически изкушения. В резултат, Високата порта се 
показва не само готова активно да се намеси в Разпрата, 
но и най-сетне да престане да фаворизира гърците. 

Така от голи обещания турците преминават към де-
ла. В замяна на проявената, а и очаквана и за в бъдеще, 
лоялност през окт. 1868 те връчват на Чомаков два проек-
та за решение на Църковния въпрос. Проектите предвиж-
дат, с незначителни различия, създаване на екстеритори-
ална Църква за всички българи. С тях Портата демонстри-
ра недвусмислено намерение не само да даде решение на 
Въпроса според желанията на българите, но и да го нап-
рави без да се съобразява с Русия. Това е изключителен 
момент. Извънредно заплетеният и съществуващ от 30 го-
дини Църковен въпрос най-сетне изглежда решен в полза 
на българите!  

Макар че триумфът на националите ще се окаже 
малко преждевременен, те не се излъгват в своите очаква-
ния, защото благодарение най-вече на тяхната политика 
между Русия и Турция вече е в необратим ход един вид 
наддаване за симпатиите на българите, които в онзи мо-
мент добиват голяма значение заради високия стратеги-
чески коефициент на тяхната етническа територия. Обита-
вана от консолидирана нация, тя потенциално би могла да 
бъде както предмостие за, така и преграда пред, завладя-
ване на Цариград. Русия има нужда от първото, Турция - 
от второто. Задвижван от енергията на тяхното съперни-
чество, което впрочем ще се окаже и сътрудничество, съв-
сем скоро Църковният въпрос ще получи решение в духа 
на българските желания. 

В началото на 1869 международната обстановка се 
променя, Източната криза утихва, царят бързо преминава 
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от конфронтация към приятелство със султана. Скоро 
след двата проекта на Портата руската дипломация не 
само признава правото на турците да се намесват в Цър-
ковната разпра, но започва дори да ги притиска да не ба-
вят съответната санкция. По този начин, въпреки съпроти-
вата на Патриаршията се стига до много изгодния за бъл-
гарите екзархийски ферман от 1870. Според него Дунавска 
България и Северна Тракия съставляват безспорният ди-
оцез на българската национална Църква, към която след 
допитване до народа могат да се присъединят и всички 
епархии, смятани за „смесени” или „спорни”, от Южна Тра-
кия и Македония. 

Компромис между каноничната, но тясна йерархия на 
Григорий VI от 1867 и всебългарската, но не съвсем кано-
нична заради своята екстериториалност Църква от двата 
проекта на Портата, Ферманът е не толкова дело на вели-
кия везир Али паша, колкото на добиващия заради голя-
мото си влияние в Цариград прякора „Москов-султан” ген. 
Игнатиев. 

Независимо, обаче, че на финала играят руси и турци, 
за истински творец на Екзархията трябва да се сметне 
българската националната партия начело с д-р Чомаков. 
Без неговата дейност един Господ знае кога Църковният 
въпрос би получил своето решение и как то би изглежда-
ло. 

* * *  
Освен такава една фактологическа надстройка, за да 

бъде достатъчно пълен погледът от началото на 21 век 
към книгата на Ников, той следва да съдържа и библиог-
рафска добавка, тъй като след 1971, когато излиза второ-
то й издание, бяха направени много проучвания на тема 
„Български църковно-национален въпрос” – както по-об-
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щи, така и по-частни. Двама автори заслужават специално 
отбелязване тук – Тончо Жечев и Зина Маркова. Т. Жечев 
направи един есеистичен преглед31 на темата. Той е та-
лантлив и четивен и продължава общодостъпното писане 
на Ников, който смята своята творба за адресирана към 
широките слоеве на интелигенцията популяризация, изг-
раждаща се обаче на здрава научна основа. З. Маркова 
пък беше образец на академично дирене. Тя почти напъл-
но се бе посветила на църковно-националната тема и мо-
же смело да се каже, че дълго я олицетворяваше. Неот-
давна главните й съчинения бяха събрани в общ двутом-
ник32, където може да се намери пълна пряка и косвена 
библиография по темата до началото на 1990-те години. 

* * *  
Прочее, на добър час, трето издание на „Възраждане 

на българския народ. Църковно-национални борби и пос-
тижения”! И да живее класиката - защото тя е добрата 
традиция, без която историческо познание е невъзможно! 
И защото май класиката е единственото, което би могло 
да поприбере една неестествено разтворила се ножица – 
между все повечето писане и все по-малкото четене. 



НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ И  
ОБЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ  
БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ33 

Поради кръстопътния характер на своята земя, в ис-
торията си българите са били длъжни да балансират меж-
ду вътрешния стремеж към съхраняване на своята първо-
начална самоличност и външната, най-често, необходи-
мост от идентичностни компромиси заради участие в над-
национални интеграции. 

Българската история, stricto senso, започва в 7 в. 
През Средновековната й част доминира самоутвърждава-
нето, през Модерната - адаптацията. Националното Въз-
раждане, което е свързващото звено между двете епохи, 
се отличава с подчертано желание за баланс между двата 
типа поведение. 

Българската идентичност се оформя през 9 век. Тък-
мо тогава придобиват категорична определеност нейните 
три основни характеристики:  

1. названията (които са и самоназвания) “българи” и 
“България” за обозначаване на общността и на държавата;  

2. общ, литературно обработен език, който е славян-
ски и който използва кирилицата като писменост; 

3. принадлежност към една от трите основни версии 
на християнството, която след време ще започне да бъде 
дефинирана като “източно православие”; макар да се во-
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дят православни, българите никога истински не са страда-
ли от латинофобия - напротив, неведнъж и на различни 
нива те охотно са поддържали контакти с Римската църк-
ва. 

Следващият атрибут на българската идентичност е 
българската територия - тя, като обем и центровка, не е 
константна величина; най-точно би било, ако се обозначи 
като “европейският хинтерланд на Проливите”. Негов 
гръбнак е Стара планина, а на моменти той има за свои 
граници, освен Черно и Бяло море, Карпатите, Адриатика 
и Цариградския полуостров.  

Друг траен белег на първоначалната българска иден-
тичност е нейният идеал, който би могъл да се нарече ду-
ховно обединение на славянството в името на неговата 
равнопоставеност с другите две големи християнски кул-
турно-езикови групи - гърци и латинци. Този културен пан-
славизъм, който през 14 век се оформя в доктрината 
“Търново - Трети Рим!”, ще бъде твърдо демонстриран 
дори когато, изтощена едва ли не докрай, българската 
идентичност е пред залез на фона на османското завое-
вание, което се оказва новата интегрираща сила в регио-
на. 

Османският интеграционен модел се оказва траен и 
мащабен, но безплоден и повърхностен. Борили се столе-
тия срещу Европа, покорили и белязали със своето при-
съствие източните й предели, османците, запазвайки ис-
ляма, в крайна сметка, стават ревностни, макар и не осо-
бено успешни, нейни подражатели. Този обрат е съпрово-
ден с дезинтеграция на тяхната империя. Оформилите се 
през Средновековието идентичности на балканските хрис-
тияни, които столетия живеят в сянката на полумесеца, 
сега възкръсват за нов държавно-политически живот. 
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През Средновековието българската идентичност има 
два основни стълба, които с известни уговорки могат да 
бъдат наречени национални по своя характер - това са 
държавата и автокефалната Църква. След османското за-
воевание тези две институции изчезват, българите оста-
ват и без свой елит. Това се отразява твърде зле на тях-
ната идентичност - тя деградира, стабилизирайки се в 
крайна сметка на ниво “оцеляване”. 

Възвръщането към пълнокръвен живот настъпва 
през 18 век - укрепнала демографски, българската попу-
лация начева системни усилия да структурира до предиш-
ните параметри своята идентичност. Вдъхновени от свое-
то Средновековие и от амбицията да влязат в крак с оста-
налата част от Европа, българите осъществяват впечат-
ляваща образователна програма. Още по-впечатляващо 
със своята дълготрайност и успешност е усилието им да 
се сдобият със своя национална Църква. Разбира се, край-
ната цел е националната държава, чието възстановяване, 
както и при останалите балканци, не минава без решава-
ща чужда помощ. 

Възродената българска идентичност запазва главни-
те си средновековни определители - името, езика и славя-
но-християнската си принадлежност. Макар сегиз-тогиз да 
регистрират опити за славофобия и тураномания, модер-
ните българи остават поклонници на всеславянската вза-
имност, възприемайки се, обаче, вече само като скромен 
член на славянското семейство. Но те инвестират много в 
славистични проучвания и ревностно пазят кирилицата, 
което издава суетата им да съхранят славата си на пионе-
ри на панславизма. 

В своите реставрационни по форма, но модерниза-
ционни по съдържание усилия българите осъзнават своя-
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та ограниченост и затова, успоредно с разпадането на 
Османската империя и ревностното укрепване на своята 
идентичност, те кроят реинтеграционни програми. Своето 
внимание получават проектите за Балканска, Дунавска, 
Южнославянска федерация. Независимо, че Османската 
империя се радва на минимален кредит, българите са го-
тови да участват и в евентуалното й запазване - при усло-
вие, че тя се модернизира и им осигури равнопоставеност 
с другите етно-религиозни общности (милети).  

Особено характерни за Българското възраждане, но 
заедно с това и слабо известни, са дуалистичните проекти. 
С предложения за държавно-политически дуализъм бъл-
гарите се обръщат към всеки от своите съседи - към тур-
ците, власите, сърбите. Дори острият, но като цяло мирен, 
Църковен въпрос българите предлагат (с т.н. 8 точки) да 
се реши чрез дуалистична реформа на Вселенската пат-
риаршия, при която те да получат равнопоставеност с гър-
ците в нейното управление. Така, в националната идея, 
която е главен двигател на възраждането на българите, 
почти липсва ксенофобията. Неин отличителен белег е по-
скоро ксенофилията. 

От българска страна най-много дуалистично внима-
ние получават сърбите. По време на започналата с Критс-
кото въстание (1866) поредна Източна криза руският пос-
ланик в Цариград, граф Игнатиев, замисля създаването на 
голяма славянска държава, съставена от българи и сърби, 
която да прегради европейската експанзия към Балканите. 
От българите партньор на руската дипломация в това на-
чинание е Добродетелната дружина - организация на бъл-
гарската емигрантска буржоазия в Румъния. Тя сключва 
договор със сръбското правителство (неподписан от сръб-
ска страна) за създаване федеративна южно-славянска 
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държава. Сърбия трябвало да подкрепи българите да отх-
върлят турската власт, българите щели да приемат за общ 
княз Михаил Обренович. 

Но замислената комбинация е провалена от промя-
ната в политиката на Русия, която се ориентира към възс-
тановяване на своите позиции на Изток чрез сътрудничес-
тво с Турция. Завой прави и Добродетелната дружина, от 
дуализъм със Сърбия тя, с искане за административна ав-
тономия под върховенството на султана, всъщност се на-
сочва към дуализъм с Турция и адресира в такъв смисъл 
специален мемоар към Парижката конференция от 1869. 
Но този мемоар е само любопитен епизод. Добродетелна-
та дружина, като правило, се изказва за сближение на юж-
ните славяни и за тясно приятелство с Русия. 

Идеята за българо-влашки дуализъм се лансира от 
Георги Раковски, патриарх на българските национал-рево-
люционери. През есента на 1863 той се озовава в Румъ-
ния. Тук започва да издава двуезичния (на български и 
влашки) седмичник “Будущност”. Явно с надежда да пов-
тори примера на Асеневци (1185-1280) от 1185, Раковски 
чрез “Обявление”-то в бр. 1 припомня как българи и власи 
“някога заедно славно воювали и живели под едно и също 
управление”, съставлявайки “една силна държава в вре-
мето на великия и славен цар Асен [1190-96]”, и, надявай-
ки се една нова Калоянова империя (Калоян, както е из-
вестно, се титулува “Imperator Bulgarorum et Vlachorum”) да 
доминира Европейския югоизток, завършва патетично 
“Българи и румъни! Ключ на Изтока и във вашите ръце!” 
Опитал бойно съратничество с гърци (1841) и сърби (1861-
62), сега българският революционер пробва подобна ком-
бинация и с власите. Поради липса на пари “Будущност” 
спира след десетия си брой. Но почти веднага след това 
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Раковски започва нов българо-румънски седмичник - “Бра-
нител”. Целта обаче остава същата: “развитие на нацио-
нален дух у българите и сближаване между двата наро-
да, български и румънски”. Но животът на това печатно 
издание е още по-кратък кратък - само един брой.  

В 1866 идеята за българо-влашки дуализъм придо-
бива по-конкретни форми със създаването на ТБЦК. Тази 
организация е извикана на живот през 1866 от желанието 
на румънските либерали да организират диверсия в тила 
на евентуална турска инвазия в Румъния. Те бяха свалили 
княз Ал. Куза, опасяваха се от руска и турска интервенция 
в негова защита, всеки потенциален съюзник за тях е доб-
ре дошъл. Начело на комитета застава Ив. Касабов, по-
мощник и в случая не съвсем лоялен съратник на Раковс-
ки, към когото румъните първоначално се обръщат за сът-
рудничество, но сетне оттеглят предложението си заради 
приятелските му връзка с детронирания принц. Между 
двете страни се сключва и “Свещена коалиция”, която не е 
чужда на лансираната от Раковски идея за създаване на 
дуалистична влахо-българска държава. Румънските либе-
рали скоро решават проблемите си и се отдръпват от ком-
бинацията, а ТБЦК възприема нов дуализъм - този път 
българо-турски. 

Идеята за двуединство с власите, която е била подк-
репяна от полската емиграция и която ще се мерне още 1-
2 пъти на хоризонта 20-ина години по-късно, почти не се 
обсъжда в българската историография от страх да не се 
налива вода в мелницата на румънския шовинизъм, който 
се опитва да си присвоява съществени части от българс-
ката история (например, държавата на Асеневци).  

Особено интересен е гръко-българският дуализъм - в 
рамките на т.н. 8 точки. Мотивацията на българите за раз-



Национална идентичност и обединителни ... 67

пра с Вселенската патриаршия не е желанието да елими-
нират или доминират гърците, а да се изравнят с тях. Най-
красноречивото доказателство за това е фактът, че мно-
зина дейци в Църковния въпрос са женени за гъркини. Та-
ка е с Гаврил Кръстевич, блестящ богослов и юрист, ос-
нователно наричан “умът на Църковния въпрос”. За гър-
киня, и то в 1861, тоест, когато Разпрата е в най-силния си 
разгар, се кани да се жени х. Николи х. Минчооглу, предс-
тавител на Търновската епархия, която не само е най-го-
лямата, но тя е и която създава Църковното движение. 
Най-сетне, гъркиня първо е искал да си вземе и самият 
мирски водач на Църковната борба, гръцкият възпитаник 
д-р Стоян Чомаков. 

Зад 8-те точки стои, макар и в сянка, руската дипло-
мация. Основният й аргумент, благодарение на който бъл-
гарите ги приемат, е: тъй като те са по-многобройни от 
гърците, дуалистичното решение на Църковния въпрос ще 
ги направи господари на Вселенската патриаршия - а нали 
тя е естественият наследник на умиращата Османска им-
перия? Поради тази аргументация, може да се допуска, че 
8-те точки са нова, вече българо-гръцка версия, на извес-
тния “Гръцки проект” на Екатерина Велика. След провала, 
поради несговорчивостта на гърците, на 8-те точки Русия 
се вижда принудена да постави основния си залог в Из-
точния въпрос на българската карта. За какво може би се 
е касаело личи от едно писмо на Мидхат паша от времето 
на Цариградската конференция, в което се твърди: Игна-
тиев “като че ли мечтае да префасонира милата си Бъл-
гария в Нова Византия, а палеологовата корона да пос-
тави на собствената си глава”. Ако бащата на първата 
турска конституция не се е лъжел, ще трябва да приемем, 
че в крайна сметка “Гръцкият проект” на Екатерина се е 
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трасформирал в “Български”, но си е останал все така 
неосъществен. 

Българо-турският дуализъм най-сериозната си подк-
репа получава от “Хотел Ламберт”, който подхранва и 
българо-сръбската, и българо-влашката, пък и изобщо об-
щобалканската взаимност - най-вече от антируски чувства. 
В рамките най-вече на тази идея се вписва колоритната 
дейност на Михаил Чайковски (1804-86), емблематично 
значение за която има колоритният “Казак-алай” (букв. 
“Казашки полк”). Това формирование се създава по време 
на Кримската война се цел да привлече балканските хрис-
тияни в боен съюз с турците, на неговото знаме редом са 
изобразени кръстът и полумесецът.  

Но, макар за това да няма преки данни, идеята бъл-
гарите от поданици на османлиите да станат техен млад-
ши партньор в Империята изглежда получава своето ос-
новно вдъхновение от опита на гърците, които чрез своите 
фанариоти почти постигат статут, който в по-далечна пер-
спектива би могъл да доведе до постепенно връщане Из-
точната империя в ръцете на онези, които светът, основа-
телно или не, признава за най-законни наследници на Ви-
зантия. Възможността за тази своеобразна реконкиста е 
компрометирана от модерния национализъм, който импе-
ративно тласка гърците към жестокото им въстание от 
1820-те години. През третата четвърт на същото столетие 
партията на д-р Стоян Чомаков (1819-93), без да размахва 
дуалистични програми, дори официално противопоставяй-
ки им се от желание да не дразни турците, фактически ра-
боти за същото.  

По този начин, колкото и да са различни помежду си, 
и “Младите” от европофилския ТБЦК, и черковниците-
“туркофили” за по-кратко или по-дълго прегръщат една и 
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съща основополагаща държавостроителна идея - дуали-
зъм с турците. Това не е много чудно, защото зад нея стои 
Европа, надявайки се по този начин да предотврати една 
ненавременна - тоест, благоприятна за Русия - дезинтег-
рация на Турция. Така че корабът на протурския дуали-
зъм, макар да държи курс към Босфора, би могъл да изве-
де българите в европейски води. 

Турско-българският дуализъм на Добродетелната 
дружина се нуждае от по-различен коментар. Той е част от 
майсторските опити на руската дипломация да ползва 
оръжието на своите противници. Впрочем, това не само е 
стратегическа хитрост; то отразява и двойнственото отно-
шение към “Болния човек” от страна на царя, който най-
често се стреми да го елиминира от Босфора за да вземе 
непосредствено в свои ръце “ключа от своя дом”. На мо-
менти обаче Славянската империя - и тъкмо така е в края 
на 1860-те години, когато нейният най-надежден българс-
ки клиент, Добродетелната дружина, излиза пред Велики-
те сили с проект за турско-български дуализъм - е склон-
на, вместо да събаря Портата, да я превърне в свой “пор-
тиер”. 

Може още да се добави, че за разлика от българо-
сръбското и българо-влашкото партньорство, където, ма-
кар и без да се стига до напълно оформени споразумения, 
има взаимност, опитите за българо-турски и българо-гръц-
ко единодействие са почти изцяло едностранни. И гър-
ците, и турците се отнасят не само с високомерие, но и с 
враждебност към всякакви претенции за равностойност. И 
това е напълно естествено. Със сърбите и румъните бъл-
гарите искат да получат нещо, което минава за домен на 
турците. С турците и гърците българите, при евентуално 
дуализиране на Вселенската църква или на Османската 
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империя, възнамеряват да делят онова, което и едните и 
другите смятат за свой безусловен патримониум. Освен 
това, докато и българо-сръбският, и българо-влашкият, и 
българо-гръцкият дуализъм биха могли да се разглеждат 
като форми на революционната идея, то българо-турският 
несъмнено е нейно отрицание. 

Въпреки че по времето, в което възраждат и модер-
низират своята национална идентичност, българите се об-
ръщат с дуалистични оферти към всичките си съседи, не 
след дълго им се налага да воюват с всички тях. Вината за 
това трябва да се хвърля не върху националната идея 
като такава, а върху нейната шовинистична употреба. 
Първите приложения на националната енергия, както е и 
при съпоставимата с нея по мащаб ядрена енергия, са във 
война, а не в мирно съзидание, където, обаче, те и днес 
притежават несравними с нищо друго перспективи. 



ТРАКИЯ ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ  
ТЪРСЕНИЯ НА МОДЕРНА БЪЛГАРСКА  

ИДЕНТИЧНОСТ34 

Тракия, благодарение на югоизточната си част, зае-
ма най-важната геополитическа позиция на Балканите. Тя 
е хинтерланд на Черноморските проливи – и нейната съд-
ба е в пряка зависимост от силата на онези, които владе-
ят, или искат да владеят, Босфора и Дарданелите.  

През Възраждането, с оглед изграждането на ново-
българска идентичност, тази геополитическа ситуация иг-
рае по-скоро отрицателна роля. Макар и най-многобройни 
в местната етно-демографска композиция, южнотракийс-
ките българи са поставени в твърде тежка ситуация – те 
нямат време за да пуснат достатъчно дълбоки корени в 
Долномаришката низина и да завоюват горните нива на 
социалната йерархия. Съответно с това, в общобългарс-
кия хор техните гласове звучат по-приглушено. 

Чувствайки се недостатъчно силни да поддържат ам-
бициите на своите средновековни предци, възрожденските 
българи недооценяват ролята на Тракия. Има комай само 
едно изключение. Това е д-р Стоян Чомаков, когото рев-
нивият към правата на Третия Рим Константин Леонтиев 
(между другото, той е свързан с Тракия – служил е в Од-
ринското руско консулство, има и тракийски спомени35) не 
без основание подозира в планове – всъщност блянове36 – 
за възстановяване на Източната империя с български ме-
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ниджмънт и под европейски (най-вече английски) патро-
наж. Ще цитирам тук неговите думи – те са едно много 
колоритни, друго съдържат може би най-големия компли-
мент, правен някога на нас, българите. И затова, особено 
в тревожни времена като днешното, не е излишно да си ги 
припомняме за да не губим присъствие на духа. 

„... любимата мечта на българите беше – 
пише руският Ницше, - промъквайки се пос-
редством Екзархията в Цариград, да по-
кръстят султана и другите притежаващи 
власт и влияние турци и да застанат сами 
начело на великата и нова Православна импе-
рия, която би могла постепенно да отхвърли 
стареещата Русия далеч на север. Пазете се 
- казал Сула (за юношата Цезар), - в това 
хлапе се крият десет Мариевци! Пазете се! - 
говоря и аз и не за първи път ...”37 

Регистрираните в този текст на Леонтиев нагласи ос-
тават слабо артикулирани и няма данни да са оказали ня-
какво видимо въздействие върху българската самоличност 
– макар да е допустимо да се мисли, че, тъй като по-сетне 
става любимец на княз Фердинанд, д-р Чомаков е имал 
отношение към зачеването на неговата византийска меч-
та, за която вече определено може да се говори като фак-
тор и на новобългарската съдба, и на новобългарското аз. 
Все у Леонтиев ще срещнем и коментар (първо негативен, 
после позитивен) и на една от руските интерпретации на 
възможността Източната империя да бъде иззета от ръце-
те на османлиите чрез България. Затова, а и доколкото е 
вариант на прочутия „Гръцки проект” на Екатерина ІІ, тя 
заслужава да носи името „Български проект”.38 Минавай-
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ки през „Осемте точки” по Църковния въпрос, които са 
план за българо-гръцка дуализация на смятаната за нас-
ледник на Османската империя Вселенска патриаршия, 
„Българският проект” намира прием у амбициозния руски 
посланик при Портата генерал Игнатиев, мечтаещ да бъде 
новият Симеон Велики. 

Не ще съмнение, че, ако имперски планове от рода 
на гореописаните, бяха получили адекватна на потенци-
алното си значение известност, то и Тракия би се радвала 
на несравнимо повече внимание в българското общество, 
което поради тази причина щеше и военно-политически, и 
социално-психологически да бъде много по-подготвено за 
шансовете и рисковете на 1912.  

От друга страна, Тракия и сега все така е хинтерланд 
на запазващите висок геополитически статус Черноморски 
проливи. Макар и член на ЕС и НАТО, България все така е 
обект на ухажване и от други наднационално-обединител-
ни идеи. Наскоро чрез докторска дисертация39 бе регист-
риран славянско-православен цивилизационен проект, 
който да бъде съвместно българо-руско дело. Той цели 
усилване на руския вектор в сега неравностранния геопо-
литическия триъгълник Брюксел-Москва-Вашингтон, къде-
то се разполага България. Най-активен в региона към мо-
мента обаче е неоосманизмът, който разчита както на 
добрите демографски и икономически показатели на 
днешна Турция, така и на геополитическите и исторически 
реалии. Според някои наблюдатели, стремежът към възс-
тановяване на Османската империя вече е завоювал пози-
ции на българска територия.40 Остава обаче твърде неяс-
но дали той ще се насложи върху американския вектор в 
региона, дали ще се опита да играе самостоятелна роля 
или пък ще стане траен компонент на евразийството.41 
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Прочее, Тракия отново може да се окаже с ключова 
роля в българските съдбини – и затова трябва да помним 
уроците на Клио.  

Връщайки се към нейния периметър, следва да се 
припомни, че независимо от неблагоприятните обстоятел-
ства, тракийските българи успяват да запишат важни стра-
ници във възрожденската ни история. Те не само участват 
според силите си в Църковния въпрос, но излъчват и пър-
вия български екзарх – Антим І. В Одрин ще резидира ше-
фът на новобългарското униатство, което придава специ-
фичен колорит на нашата съвременна идентичност. В 
Одрин се развива прочутата Българо-католическа гимна-
зия на полските Възкресенци. Тук ще учителства един от 
най-видните ни възрожденци – П. Р. Славейков. От Тракия 
в революционните борби обезсмъртяват имената си капи-
тан Петко войвода и Атанас Узунов. Левски търси привър-
женици из Странджа, един или два пъти посещава и Од-
рин, където е основан революционен комитет. Революци-
онни комитети, може би създадени от самия Апостол на 
свободата, е имало и в Лозенград и в Свиленград.42 

Така или иначе обаче, Тракия остава подценена - за 
сметка на Македония. Културно-историческите съображе-
ния вземат пълен превес над геополитическите. Възрож-
денските българи почти не допускат, че много скоро на 
тях, подобно на средновековните им предци, отново ще се 
наложи да се отправят с оръжие към Цариград. През 
войните в 1912-13 трагичното разминаване между истори-
ята и географията проличава с пълна сила. Голямата лю-
бов е Македония, но, тъй като българските армии се бият 
в срещуположния ъгъл на Полуострова, тя става лесна 
плячка на „съюзниците-разбойници”. И с какъвто и енту-
сиазъм да продължаваме да честваме българските побе-
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ди из хинтерланда на Проливите, ние не ще можем да се 
избавим от кошмарния спомен за Втората Балканска вой-
на. Виновна е не само византийската мечта на цар Ферди-
нанд, виновно е и подценяването на Тракия. Поради уско-
реното си изграждане, българското възрожденско его не 
успява адекватно да реагира на страхотните възможности, 
които съдбата му подхвърля в началото на 20 век. 

Освен имперските планове а ла Симеон Велики, има 
още два опита Тракия да придобие важна, ако не и цент-
рална роля във възрожденската ни идентичност. Става 
дума за етнонимическите лутания. „Българи” и „България” 
не се налагат веднага безусловно като имена на нашата 
съвременна нация и на нейната територия. Паисий Хи-
лендарски призовава своите сънародници да се гордеят с, 
да запазят и да прославят името „българи”. Но в търсене 
на повече минала слава по-късно се правят опити това 
име да бъде изоставено за сметка на други, смятани за по-
престижни имена. Например, д-р Петър Берон, вземайки 
повод от това, че неговият роден Котел се намира в римс-
ката провинция Тракия, в своите научни трудове се предс-
тавя не за българин, а за тракиец („Thrax”). Както вярно 
преценява М. Арнаудов43, докато в Европа името „Бълга-
рия” нито е особено известно по това време, нито е особе-
но престижно, името „Тракия” извиква спомени за Орфей, 
за очарователната древногръцка митология, за класичес-
ката античност изобщо. Все със същата цел Берон нарича 
българския език „тракийски” или „трако-македонски”. 
През 1843 г. Иван Селимински също пробва да пусне в 
оборот името „Тракия”, в рамките на което българите да 
сътрудничат с гърците, но без да се сливат с тях. Тъй като 
е фанатичен русофил и славянофил, той използува ком-
бинацията „трако-славяни”, с което, както изглежда се 
опитва да предложи български вариант на илиризма44. В 
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едно писмо на атинския Трако-славянски комитет се казва, 
че „за наши съотечественици, с името трако-славяни, 
се смятат всички цариграждани, одринци, пловдивци и 
всички обитатели в Тракия, българите въобще, сърби-
те, черногорците, бошняците и въобще които говорят 
славянски език”.45 Прочее, освен че тук личи стремеж за 
създаване българоцентричен югославизъм под името 
„тракизъм”, налице е и тенденция евентуалните българс-
ки нация и държава да не се ограничават само в Bulgaria 
propria, тоест в земите между Дунава и Балкана, а да пок-
рият цялото българско етническо пространство като изо-
ставят традиционното етническо име за сметка на антич-
ното и смятано за по-благозвучно „траки”. Тези два ефи-
мерни опита да се лансира името „Тракия” и негови произ-
водни обаче остават без каквито и да било последици. 

Тук веднага можем да се попитаме: „Щеше ли един 
по-развит тракизъм да направи българската възрожден-
ска идентичност по-адекватна на очакващите я предиз-
викателства – или пък е съществувала опасност заиг-
раването с названието „Тракия” да ни скрои същата ло-
ша шега като името „Македония”, което отвоювахме 
от гърците – но май само за да налеем масло в огъня на 
македонистите?”  

Няма да се отдавам на контрафактуални разсъжде-
ния, с които напоследък се прекалява компрометиращо за 
историзма. Но ще завърша, изтъквайки, че, въпреки безс-
порния патриотизъм на Селимински, неговият „тракисти-
чен опит” веднага е атакуван от Раковски с обвинения в 
родоотстъпничество46 – макар сам последният две-три го-
дини преди това, когато организира т.н. Втори Браилски 
бунт, също да използва небезопасното за българската на-
ционална идентичност име Георги Македон.47 



ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ В ПОЛИТИКАТА НА  
БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ48 

Преди да се опитам да потърся отговори на някои от 
въпросите, които си поставя конференцията, ще направя 
известни терминологични уточнения с цел повече яснота в 
интерпретирането на българския 19 век. Под името „Наци-
онално възраждане” той е породил огромна по обем книж-
нина, която обаче е трудна за използване, тъй като недо-
статъчно използва конвертируеми по своето съдържание 
понятия – каквито са и тези, с които се задава темата на 
настоящата конференция: „интелектуалци” и „политика”. 

Най-напред – откога можем да говорим за политика в 
Българското възраждане? Според мен – от Кримската 
война (1853-56), когато опитите за европеизиране на Ос-
манската империя добиват по-мащабни и по-трайни фор-
ми, а българският народ навлиза в период на социално-
икономическо и културно съзряване и съответно доста-
тъчно категорично поисква, от една страна самоуправле-
ние, от друга - участие в управлението на Империята. Про-
цесът е известен като „Църковен въпрос” – защото, пред-
вид местните условия, по форма той е движение за ре-
формиране на Цариградската патриаршия. Паралелно 
върви и създаване на революционно движение, което си 
поставя сходни цели. Но аз тук ще се абстрахирам от него 
– тъй като революцията не е политика, а само нейно про-
дължение с други средства.  
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Кои са първите български политици? Достатъчно 
мащабно и безкомпромисно Църковният въпрос се поста-
вя през 1860 с искане за възстановяване на българската 
национална йерархия от Иларион Макариополски. По цели 
и постижения, по методи и манталитет, по ангажименти и 
амплоа той обаче си остава разбунтувал се владика. По-
литици ще трябва да потърсим сред мирските водачи на 
Църковния въпрос. Тук в един или друг момент реализи-
рала се политическа заявка правят няколко интелектуалци 
– Гаврил Кръстевич, Тодор Бурмов, Драган Цанков, Стоян 
Чомаков. Сред тях първенството по време, а в определен 
смисъл и по постижения, принадлежи на последния49 – 
първо, защото той единствен изцяло се посвещава на 
Църковния въпрос, и второ, защото тъкмо той е автор на 
политическите ходове, в отговор на които меродавните 
сили предприемат действията, които през 1870 възстано-
вяват българската национална Църква под името „Екзар-
хия”, която пък е форма на културно-национална автоно-
мия. В тези си действия Чомаков номинално е „Главен 
представител на българите по Църковния въпрос”. Фак-
тически той е нещо като български премиер-министър. 

Прочее, Чомаков е политическа фигура от голям за 
българските условия мащаб. Интелектуалец ли е обаче 
той? По образование и занятие е лекар – което в строгия 
смисъл на думата означава, че той не е интелектуал, а 
професионал. Но в тогавашните просвещенски времена 
широкото интелигентско амплоа е не само възможно, но и 
нужно, затова той се занимава и с преводи, публицистика, 
учителство, пробва се като търговец и мюлтезим (откупчик 
на данъци). По-важното обаче е, че Чомаков притежава 
богата обща култура, може да мисли концептуално и е 
отворен за иновации – и тъкмо то най-вече го характери-
зира не като рутинен интелигент, а като интелектуалец, 
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т.е. като творческа личност, чертаеща общественозначими 
хоризонти. Трябва да се отбележи тук, че през 19 век бъл-
гарите нямат особени изобретателски и откривателски 
амбиции, а се стремят да опознават и усвояват чужди 
творчески постижения. Културтрегерска е и нагласата на 
Чомаков, който се учи при гърци, италианци и французи, 
но без никакво колебание се връща за реализация в роди-
ната си.  

Форсмажорната новост за българите през 19 век е 
националната идея – и Чомаков й се посвещава всецяло. 
Работейки за тотално мобилизиране на сънародниците си 
в ярка и ефективна съвременна общност, Чомаков не се 
отличава по настройка и цели от повечето тогавашни об-
ществени активисти. По-различни са неговите подходи и 
перспективи. За болшинството възрожденски българи ру-
софилството е естествена тенденция – тъй като те са пра-
вославни славяни, тъй като Русия проявява подчертан ин-
терес към техните домогвания и тъй като такива обикно-
вено са и останалите балканци. Чомаков започва и завър-
шва своята политическа кариера като русофил, но, когато 
националният интерес го изисква, той не се колебае да се 
противопоставя на руската политика – за което някои го 
наричат „подранил Стамболов”. Въпреки някои моментни 
колебания възрожденските българи остават верни на пра-
вославието. Чомаков нито за миг не се колебае в пре-
даността си към традиционното вероизповедание на своя 
народ, но, заради адекватност с модерността, при уст-
ройването на възстановената българска национална Цър-
ква е готов на нововъведения (мандатност на първосве-
щеника, участие на миряните в управлението на Църква-
та) в протестантски дух. 

Различен е Чомаков и в своето туркофилство – обик-
новено то е конформизъм от стремеж към кариера или 
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богатство. При Чомаков става дума за идейна последова-
телност. Той е за запазване и реформиране на Османска-
та империя защото такава към турската държава е поли-
тиката на харесваната от него Европа. Но водещ за него 
остава национализмът - той фанатично вярва в българите 
и също толкова фанатично се бори за запазване и разви-
ване на техните етнически особености и единство, за по-
вишаване на техния статус, но и на тяхното чувство за от-
говорност и чест. 

Този национализъм не е агресивен и ксенофобски. 
Напротив, той е дефанзивен и ксенофилски. След осво-
бождението си от гърците българите, според Чомаков, би 
следвало да запазят и развиват своята идентичност, сли-
вайки се обаче с останалите народи на Турската империя 
в отоманска нация. Нея Чомаков си я представя не като 
нещо монолитно, а като федеративна формация, в която 
отделните нации ще хармонизират противоречивото в 
своите интереси, но ще съхранят особеностите си съглас-
но принципа „Многообразие в единството, свобода в по-
рядъка.” Прочее, Чомаков, освен че е горещ националист, 
също така без съмнение е и най-изтъкнатият български 
отоманист.  

Каква роля играят тези две идеи в българската исто-
рия? 

Надали тук трябва специално да се обосновава, че 
националният принцип е conditio sine qua non за ускорения 
преход на българите от традиционна към модерна форма 
на общество. 

Обаче, очакванията на Чомаков поданиците на сул-
тана да се трансформират в някаква наднационална общ-
ност са утопични. Отоманизмът, което е една от основните 
танзиматски идеи, излиза напълно неуспешен. Нито от-
делните етноси в Турската империя се сливат в единна 
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османска нация, нито самата империя оцелява. Тя загива 
в тежки конвулсии и трудно може да се оспори твърдение-
то, че ако българите не бяха овреме я напуснали, те веро-
ятно щяха да имат съдбата на арменците или дори онази 
на кюрдите.  

Но, от друга страна, поддържаният от Чомаков прин-
цип за преодоляване недостатъците на национализма при 
съхраняване на несъмнените му достойнства, притежава 
определена ценност и актуалност. Той напълно хармонира 
с днешните усилия на България за достойно вписване в 
обединена Европа. За илюстрация достатъчно е само да 
се отбележи, че търсещия да се разшири до панконтинен-
тални размери Европейски съюз е движен от същата ви-
зия за отношенията между различните си народи. Това е 
изразено в неговия девиз, който бе приет на 4 май 2000 и 
който гласи: „Единство в многообразието”. 

Как, предвид идеите и дейността на Чомаков, може 
да се отговоря на въпроси, от които се интересува насто-
ящата конференция? Например, какво става с един инте-
лектуалец когато той заема властова позиция? 

В политическата кариера на Чомаков има два ясно 
разграничими периода – пред- и следосвобожденски. Ин-
тересен тук е най-вече първият от тях – защото през вто-
рия той е по-скоро висш сановник. Истински политик той е 
през годините 1861-78.  

Макар да се опитва да практикува професията си 
(например, спасява прерязали гръкляна си самоубийци, 
лекува патриарха и пр.), той фактически зарязва медици-
ната. Вместо това започва много повече да си служи със 
словото – и то не за диагнози и рецепти, а за лансиране на 
политически идеи. Давайки си сметка, че няма възможност 
за обемни и добре изпипани писмени конструкции, той 
използва думите главно в две форми – епистоларна и 
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орална. Писма пише изключително много – главно до свои 
привърженици из провинцията. Най-важни сред тях са 
писмата до Пловдивската община и до неговия братовчед, 
приятел и съмишленик пловдивския нотабил Георгаки 
Стоянович. От литературна гледна точка те не блестят с 
качества, но осигуряват на своя автор перфектна комуни-
кация. Чомаков си спечелва и ораторска слава. Има запа-
зени негови речи, които в печатната си форма изглеждат 
доста тромави, но според съвременници са имали силно 
въздействие върху слушателите. Успешна реторика той 
използва и в многобройните си контакти с турци, гърци, ев-
ропейци.  

По-ограничени по обем са печатните текстове на Чо-
маков – те са на български, гръцки, френски, английски. 
Някои от тях той пише сам. Знаейки обаче, че борбата с 
белия лист поглъща огромни количества енергия, Чомаков 
ползва „литературни негри”, които да придават добра 
писмена форма на неговите виждания. Например, най-
известният му франкоезичен текст “La Question Bulgare” 
вероятно е писан в сътрудничество с полски емигрант. 
Трите му досега известни англоезични текста са обемисти 
публикации в лондонския „The Pall Mall Gazette” – те са 
обработени и преведени от изтъкнатия ориенталист и бъл-
гарофил лорд Странгфорд. Анонимни българоезични пуб-
ликации, инспирирани от Чомаков, прави Светослав Ми-
ларов. 

Най-сериозният текст от този вид излиза като под-
листник в 7 броя на „Македония” през 1871 под заглавие 
„Належащи размишления”50 и представя вижданията на 
Чомаков за устройството на новъзстановената българска 
Църква. Той се обявява за модерно организирана йерар-
хия: евтина, ефикасна и контролирана от народа. Като 
лайтмотив може да се определи грижата как изграждаща-
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та се Екзархия да се предпази от деспотизъм, леност, 
властолюбие, сребролюбие, междуособици. Новата Църк-
ва трябва да се основава на народния суверенитет и не-
веднъж, пряко или косвено, в „Належащите размишления” 
се настоява, че народът е, който притежава властта в 
Църквата и че той само я делегира на свои избраници. 

Този текст е писан от бъдещия Симеон Варненско-
Преславски, който 50 години по-късно си спомня: „Чомаков 
... не можеше да излага мислите си спокойно ... перото 
му не можеше да свари да начертае това, което блика-
ше от ума му. Затова той беше принуден да търси хо-
ра, които да изложат каквото клокотеше в душата му 
... по едно време, когато искаше да издаде нещо, като 
програмно, за съставлявания тогава Екзархийски устав, 
беше възложено на мен да го напиша ... аз се помъчих да 
напиша, както можах, това, което той искаше, и то бе 
обнародвано в „Македония” под надслов „Належащи мис-
ли”, след като мина, навярно, под струга на П. Славей-
ков.”51 

Прочее, интелектуалецът и политикът у Чомаков вза-
имно се стимулират за да произведат значими и трайни 
постижения в националното пространство на един малък и 
изостанал народ. Освен това, той се ангажира с големи 
транснационални идеи, които ще получат възможност за 
мащабна реализация век и половина по-късно. Струва ми 
се, че заради това Чомаков може да се разглежда като 
успешна проява на Платоновия идеал за държавника-фи-
лософ – макар така да попада в обсега на прочутия упрек 
на Ж. Банда за „предателството на интелектуалците”.  



„НАЛЕЖАЩИ РАЗМИШЛЕНИЯ”52
 

(Към предисторията на Църковно- 
народния събор 1871) 

Възстановяването на националната Църква е един от 
най-крупните факти в новата българска история. Неговата 
значимост ще изпъкне още повече, ако си припомним, че в 
Османската империя, в рамките на която тогава се намира 
българският народ, религиозните институции са натоваре-
ни с немалък обем светски пълномощия – съдебни, адми-
нистративни, финансови, културно-образователни, предс-
тавителни. Т.е., Екзархията, какъвто ранг получава ново-
възстановената йерахия, не е само религиозна институ-
ция, тя, бидейки форма на културно-национална автоно-
мия, е и зародиш на държава. 

 Религиозната си самостоятелност българите възв-
ръщат чрез два акта – де факто чрез Великденската акция 
03.04.1860 и де юре чрез султанския ферман 27.02.1870. 
След това на дневен ред застава устройването на възоб-
новената йерархия – изработване на устав, избор на пър-
восвещеник, ръкополагане на владици. За тази цел започ-
ва подготовка на църковно-народен събор, която трае око-
ло година. През този период се изработва правилник („По-
вод”) за избор на представители в събора, съставя се и 
проектоустав. Паралелно, в пресата тръгва дебат по бъ-
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дещата конституция на българския, ако използваме турс-
ката терминология, милет. 

Едно от първите публично оповестени становища, 
ако не и първото, е изложено в поредица от статии под об-
щото заглавие „Належащи размишления”53, печатани през 
март-април 1870 във в. „Македония”. Този обемист текст 
си поставя един основен въпрос: Как по-конкретно трябва 
да изглежда Екзархията?  

„Размишления”-та не са юридически трактат. Става 
дума по-скоро за текст от народопсихологически, истори-
чески, политологически и философски порядък. Той е ин-
тересен не само за изясняване генезиса на идеите, об-
съждани на Църковно-народния събор 1871, но и с оглед 
цялата ни следваща история. Защото в него става дума за 
управление – а това като че ли винаги е било едно от най-
слабите места на българското общество.  

Прочее, „Размишления”-та са належащи не само в 
1870-71, т.е., тогава, когато се свиква и работи учредител-
ният Църковно-народен събор, те в някаква степен са та-
кива и днес. 

* * *  
Ръководството на Църквата, начеват „Размишлени-

ята”, може да бъде еднолично или колективно, като двете 
крайности са представлявани съответно от католицизма и 
протестантството. Първоначалното християнство е ръко-
водено колективно от апостолите, но след това под влия-
ние на държавния строй в Римската империя Църквата за-
почва да се управлява еднолично. От тази традиция про-
изтичат много и различни беди. Така, българските средно-
вековни Църкви, по подражание на гръцките, се управля-
ват от „священноначалници самоначалствующи” – които в 
трудни обстоятелства не се поколебават да „продадат и 
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предадат българите” на техните „заклети и вечни вра-
гове”. Наистина, прави уговорка текстът, „ний пострадах-
ми може би не толкоз от своекористието на нашите 
единокръвни пастири, колкото от нашата нечувстви-
телност”. Но самодържавният принцип не води към нищо 
добро и Вселенската патриаршия. По отношение на Бъл-
гарския църковен въпрос, например, тя се държи не само 
несправедливо, но и неадекватно на собствените си инте-
реси - и в крайна сметка губи. Цариградската църква не 
спазва и каноните – и последен пример за това дава Гри-
горий VІ. По общо мнение този патриарх е скромен, доб-
родетелен и богоябоязлив - но увлечен от „самовластие-
то и неразлъчнийт с него произвол” той посяга на изна-
чалната независимост и самостоятелност на Антиохийска-
та и Александрийската църкви. 

Предвид несъвършената човешка природа, питат се 
след това „Належащите размишления”, може ли да се 
намери лице, което да бъде наистина достоен патриарх. 
Например, такъв, какъвто ни го рисува известният визан-
тийски канонист Властарис: „жив образ на Христа, който 
с делата и словата си да олицетворява истината”. От-
говорът е „не” – и това добре се вижда от примера на гър-
ците, които, въпреки цялата си развитост и опитност, нико-
га не успяват да изберат подходящ първосвещеник и за-
това често го сменят: простия и недостойния с хитрия и 
достойния и обратно. Толкова по-валидно е това за незрял 
народ като българите. Дори да има между нас човек дос-
тоен за първосвещеник, категорични са „Размишления”-та, 
то ние няма да го познаем и не ще можем да го изберем. 
Защото „ний не знаем да избирами”, ние сме такива „мас-
тори избирачи”, че „избирами и ще избирами за много 
време още все тъй като деца, кога играят на сляпа ко-
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била или сляпа баба, когото докопами, или за когото ни 
пришушне някой, от когото имами страх или друго 
[не]що... Таквоз едно избирание избор ли е? Не; то е една 
комедия и нищо повече...” 

Прочее, не на личната Църква - казват „Належащите 
размишления”; - нам е необходимо синодално и съборно 
управление. Тъй като обаче 34-то Апостолско правило из-
исква всяка Църква да има свой първенец, а и в султанс-
кия ферман от 27.02.1870 се казва, че нововъзстановената 
йерархия ще има начело си екзарх, то ще трябва да се 
избере началник – но той не бива да притежава повече 
власт от другите членове на синода. Обаче дори първият 
между равни може с времето да придобие повече власт и 
да се наложи на останалите. За да не се стига до това е 
необходима безусловна периодичност – и на екзарха, и на 
членовете на синода. Все за да не се засилва чрезмерно 
една личност, българският първосвещеник трябва да се 
избира не от народа (защото това би му дало определено 
преимущество спрямо останалите владици), а от събор, 
съставен от владици и миряни. 

Църковният въпрос не е само религиозен, той е и на-
ционален, продължават „Размишленията”. Т.е., става ду-
ма да се отнемат от Фенерската църква и чисто светските 
й правомощия спрямо българите. Надали българските 
владици ще искат да се натоварят с тези правомощия – 
това за тях ще е тежко и неприсъщо, а за народа неиз-
годно. Ето защо трябва да се състави и мирски съвет, кой-
то да поеме тази власт и да е напълно независим от сино-
да. Членовете на мирския съвет също трябва да се изби-
рат за определен срок. Това устройство трябва да се въз-
произведе и на ниво епархия, където да има свещеничес-
ки събор и мирски съвет. Понеже често духовните и светс-
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ките въпроси са твърде тясно преплетени, то ще се съста-
ви комисия от членове на синода и съвета, която предва-
рително ще преглежда всички постъпващи документи и ще 
ги насочва към правилния орган. Тази комисия ще има и 
надзорнически функции.  

Разбира се, върховният надзирател ще бъде българ-
ският народ. Той, заявяват „Размишленията” в един от 
финалните си параграфи, „тряба да бди ... защото него-
вото минало е ... тешко и злочесто и то трябва да го 
вразумява и опитът да го води за бъдущето.” 

* * *  
Как следва да се коментират тези „Належащи раз-

мишления”, чийто лайтмотив може да се определи, ако из-
ползваме един все още актуален израз от съвременния 
политически жаргон, като „изборност и сменяемост до 
дупка”.  

Най-напред, разбира се – кой е техният автор? Тъй 
като са публикувани във в. „Македония”, без никакви уго-
ворки те са атрибуирани на нейния редактор – П. Р. Сла-
вейков. Всъщност, текстът е по-скоро колективен - идеите 
са на д-р Стоян Чомаков, мирски водач на Църковната 
борба, а в слово, редактирано от Славейков, ги облича 
бъдещият митрополит Симеон Варненско-Преславски.54 

Тук би могло да се вметне още едно „належащо раз-
мишление” – но вече от чисто епистемологически харак-
тер. Изясняването авторството на анализирания текст не 
може да се смята за кой знае какво постижение – то лесно 
би излязло наяве и при най-рутинна изследователска ра-
бота. В нея би трябвало просто пишещите да познават 
основните извори, а натрупваното знание редовно, преди 
всяко надграждане, да се подлага на критическа проверка. 
За съжаление, това рядко се прави – и в положението на 
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„Размишления”-та са и други важни възрожденски доку-
менти.55  

От друга страна, през последните години изисквания-
та към възрожденознанието не без основание непрекъсна-
то нарастват. То трябва да се доказва в нова вътрешна и 
външна среда – съответно демокрация и свобода на сло-
вото, от една страна, и членство в ЕС и НАТО, от друга. За 
него, както по всичко личи, няма да е проблем да се пре-
легитимира в научни полета като славистиката и балка-
нистиката. Сериозна контроверсия го очаква обаче с ос-
манистиката. Македонистиката, въпреки цялата си имаги-
нерност, също не изглежда противник за подценяване. 

Съществуващата възрожденоведска книжнина не е 
много адекватна на очертаващите се предизвикателства56 
- тя е огромна по обем, но е разводнена и несвързана, а 
качествените текстове буквално се давят в море от пус-
тословие. Повечето общи презентации зле познават проб-
лемите в тяхната дълбочина, много от частните изследва-
ния имат слабо понятие за цялостната картина. Непосле-
дователността в оценките и неточната терминология са 
едва ли не правило. С Възраждане се занимават учени от 
най-различни дисциплини - филология, етнология, социо-
логия, политология, културология и пр. И всяка използва 
своя професионален жаргон. Историците, загрижени за ко-
ректността към изворите, най-често пък говорят с, архаич-
ния като правило, език на използваните от тях документи. 
Обемистото разноречие е един от най-характерните вън-
шни белези на знанията за Българското национално въз-
раждане.57 

Всичко това се отнася в пълна мяра и за Църковния 
въпрос, включая Църковно-народния събор 1871. Освен 
това, Църковният въпрос е зле познат на българското об-
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щество. Затова, от грижа за оптимизация на съответното 
знание като обем, структура и терминология, ще добавя 
още някои съображения с оглед по-адекватното вписване 
на Църковно-народния събор 1871 в някои важни общоу-
потребяеми понятия като парламентаризъм и политика. 

Църковно-народният събор 1871, единият от двамата 
юбиляри, на които е посветена нашата конференция, е 
несъмнена новост за българската история. Той се свиква 
за приложение на екзархийския ферман, с който султанът 
отстъпва част от властовия си прерогатив на българския 
народ, който пък от своя страна я делегира на свои избра-
ници. Именно те съставят Събора и приемат юридически 
документ, който с много основания може да се определи 
като основен закон на българската културно-национална 
автономия58. И затова не би трябвало да е неправомерно 
да обозначим това събрание като „първия български пар-
ламент”59.  

Наистина, преди това се правят два опита за църков-
но-народен събор - през 1857 и през 1861, но те не са осо-
бено сполучливи, а и като че ли са от по-различно естест-
во. През 1857 в Цариград по подтик от турците се събират 
40-ина представители от българските общини, като всички 
поотделно подават останали без последствие прошения 
до Високата порта за църковна независимост. Първият 
голям изследвач на Църковния въпрос, П. Ников60, нарича 
тази сбирка „първото българско народно събрание в Ново 
време”. По-точно обаче може би звучи названието „нацио-
нално представителство” - в смисъл на посредничество 
между българите и техния суверен (т.е., султана), а не 
като израз на народен суверенитет.61 Трудно биха могли 
да се нарекат „парламент”62 и нещата през 1861, когато в 
имперската столица, също с намерение да искат отделна 



„Належащи размишления” 91

българска йерархия, идват 20-ина представители. Те из-
работват платформа по Църковно-националния въпрос 
(т.н. „8 точки”) и излъчват едно постоянно присъствие, ко-
ето през 1864 се превръща в Привременен смесен съвет 
на (само фактически съществуващата) българска Църква, 
който е признат от меродавните фактори в Църковния въп-
рос като един вид главен преговарящ от българска страна. 
Има мнения, че Привременният смесен съвет изпълнява 
ролята на българско правителство63 - но май само с много 
уговорки този орган ще може да се разглежда като носи-
тел на управленски правомощия. 

От друга страна, много съществен елемент от второ-
то юбилейно събитие, което отбелязваме с нашата кон-
ференция, е събранието в Оборище. Понякога (например, 
в „Уикипедия”) то също се нарича „първото българско на-
родно събрание”64. Това не може да се приеме като терми-
нологически коректно – тъй като тази сбирка представлява 
само около една пета от българския народ, т.е. това е 
един вид локален революционен парламент. Настоящото 
уточнение в никакъв случай не би следвало да се тълкува 
като подценяване. Априлското въстание е едно от най-зна-
чимите събития в новата ни история – без него може би 
нямаше да има трета българска държава. Освен това, все 
с оглед правилната словоупотреба, следва да се припом-
ни, че революционерите няколко години преди това, през 
април-май 1872, провеждат значително по-представител-
на асамблея – Общото събрание на БРЦК в Букурещ, кое-
то повече прилича на общобългарски парламент.  

Предвид на това, тук се налага немаловажен троен 
въпрос от методологическо естество: Дали, като първо, 
трябва да сметнем, че революцията не е политика, а само 
нейно продължение – но с други средства; и следовател-
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но, революционната активност трябва да се описва със 
специфични понятия, а за начало на политически живот в 
модерна България ще трябва да броим Църковно-нацио-
налното движение? Или, като второ, да решим, че предос-
вобожденският парламентаризъм трябва да включва както 
трите Църковно-народни събора (1857, 1861, 1871), така и 
няколкото общи събрания на БРЦК? Или пък, като трето, 
просто да говорим за революционистки парламентаризъм 
(който би се легитимирал чрез учението на Русо за народ-
ния суверенитет и за правото на бунт срещу потисничест-
вото) като нещо отделно от еволюционисткия (той от своя 
страна би се позовавал на екзархийския ферман, с който 
суверенът отстъпва на българския народ определен обем 
властови правомощия)? 

Вторият коментар, който тук бих искал да направя 
към „Належащите размишления”, е свързан с въпроса: 
Каква роля играят те?  

Ако към изразените в тях идеи добавим още гледи-
щата, че Цариград следва да е седалище на Екзархията и 
че тя трябва да обема всички българи, ние ще имаме ка-
жи-речи цялата програма, по която иноваторите (известни 
още като либерали, крайни, млади, червени, Трако-маке-
донска партия) работят за устройството на нововъзстано-
вената българска йерархия. Основната идея на „Належа-
щите размишления” – избираем за определен срок екзарх 
– става главната разделителна линия между тях и другата 
основна партия в Църковния въпрос: традиционалистите 
(наричани още консерватори, умерени, стари, бели, Се-
вернобългарска партия). След дълги и шумни прения из-
бираемо-сменяемостта на екзарха ще бъде одобрена от 
Църковно-народния събор и ще залегне в екзархийския ус-
тав. 
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Прочее, тъй като предлагат приложени в практиката 
решения на основни въпроси на държавното устройство и 
управление, „Належащите размишления” следва да се 
третират като един от най-важните политически документи 
на Българското възраждане. 

Но надали дотук трябва да се спре, когато се говори 
за този текст – особено за неговите нееднократни и кате-
горични настоявания управлението да не бъде еднолично, 
а управляващите да се избират за определен срок и да се 
контролират от народа. Това, както всеки лесно ще забе-
лежи, са основни елементи на съвременната републиканс-
ка демокрация. В условия на политическа незрялост, в 
каквато фаза са българите през 19 век, те биха могли да 
ангажират с гражданска активност максимум хора – и съ-
що така максимум хора да обучат на управление. Но от 
друга страна, те могат да са източник на нестабилност, 
дисконтинюитет и некомпетентност и в крайна сметка лес-
но могат да доведат до неефективност на управленската 
машина. Не е изключено първоначалната свръхактивност 
да се превърне в свръхпасивност поради фрустрацията от 
неминуемо излъганите неофитически свръхочаквания – и 
това да се изроди в анархия, която пък да свърши с няка-
къв вид еднолична власт.  

Т.е., свръхдемокрацията, както още древните гърци 
са забелязали, лесно може да се превърне в свое отрица-
ние. В посветената на Църковно-народния събор 1871 на-
учна литература често (особено през втората половина на 
миналия век) за прокарването на този принцип в Екзар-
хийския устав се говори позитивно, дори апологетично65. 
Но, без да се отказваме от такива оценки, може би не 
трябва особено да съжаляваме, че сменяемостта на ек-
зарха, например, не се прилага нито веднъж. През пролет-
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та на 1876 тя, поради избухналото Априлско въстание, би-
ва игнорирана - при това със съгласието, макар и неохот-
но, на своя автор, д-р Чомаков66, а малко по-късно (1883), 
при това не без подкрепа67 от някогашния литературен съ-
трудник на последния, Симеон Варненско-Преславски, тя, 
преценена като противоканонична и нецелесъобразна, е 
премахната и от Екзархийския устав. Навярно не трябва 
да съжаляваме и за това, че П. Р. Славейков, който е един 
от главните либерални авторитети в Учредителното съб-
рание 1879, също изоставя ултрарепубликанизма на ре-
дактираните от него „Належащи размишления” и не ос-
порва монархизма на Търновската конституция. 



КОЯ Е  
ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКА?68 

Вече 68 години – значи, точно половината от живота 
на Третата българска държава - ние официално сме с ре-
публиканска форма на управление. Но кога за първи път 
прилагаме на практика републиканската идея – и, съот-
ветно, колко са българските републики: две (Народна ре-
публика България – 1946-91; Република България – 1990 - 
...), три (Радомирската република – 1918; НРБ; РБ), четири 
(Крушевската република – 1903; РР; НРБ; РБ) или, също 
като френските, цели пет?  

Обикновено се смята, че живота си нашият републи-
канизъм започва с възрожденските революционери, осо-
бено с Левски. [4, с. 65 сл.] Но почти не се знае – а и изоб-
що не се взема предвид при изследване историята на бъл-
гарския политически живот, - че паралелно с тях, дори мо-
же би преди тях, еволюционистите лансират  

радикални републикански идеи, 

които при това, както ще се види след малко, не остават 
платоническа мечта, а намират практическо приложение в 
устройството на Екзархията.  

Както е известно, подновяването на българската йе-
рархия69 става чрез два акта: фактически чрез Великденс-
ката акция от 03.04.1860 и юридически чрез фермана на 
султан Абдул Азис от 27.02.1870. След това започва под-
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готовка на църковно-народен събор за нейното устройване 
- изработване на устав, избор на първосвещеник. В преса-
та се разгаря дебат по бъдещата конституция на българс-
кия, ако използваме турската терминология, милет. 

Едно от първите публично оповестени становища, 
ако не и първото, е изложено в поредица от статии под 
общото заглавие „Належащи размишления” [8, с. 173 сл.], 
печатани през март-април 1870 във в. „Македония”. Този 
обемист текст си поставя един основен въпрос: „Как по-
конкретно трябва да изглежда Екзархията?”  

„Размишления”-та не са юридически трактат. Става 
дума по-скоро за текст от народопсихологически, истори-
чески, политологически и философски порядък. В него на 
критика се подлага едноличното, неизбираемо, несменяе-
мо и неотговорно управление. 

Не на личната Църква – 

категорични са „Размишленията”, - на българите е необ-
ходимо синодално и съборно управление. Тъй като обаче 
34-то Апостолско правило изисква всяка Църква да има 
свой първенец, а и в султанския ферман от 27.02.1870 се 
казва, че нововъзстановената йерархия ще има начело си 
екзарх, то ще трябва да се избере началник – но той не 
бива да притежава повече власт от другите членове на 
синода. Обаче дори първият между равни може с времето 
да придобие повече власт и да се наложи на останалите. 
За да не се стига до това е необходима безусловна пери-
одичност – и на екзарха, и на членовете на синода. Все за 
да не се засилва чрезмерно една личност, българският 
първосвещеник трябва да се избира не от народа (защото 
това би му дало определено преимущество спрямо оста-
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налите владици), а от събор, съставен от владици и миря-
ни. 

Църковният въпрос не е само религиозен, той е и на-
ционален, изтъкват „Размишленията”. Т.е., става дума да 
се отнемат от Фенерската църква и чисто светските й пра-
вомощия спрямо българите. Надали българските владици 
ще искат да се натоварят с тези правомощия – това за тях 
ще е тежко и неприсъщо, а за народа неизгодно. Ето защо 
трябва да се състави и мирски съвет, който да поеме тази 
власт и да е напълно независим от синода. Членовете на 
мирския съвет също трябва да се избират за определен 
срок. Това устройство трябва да се възпроизведе и на ни-
во епархия, където да има свещенически събор и мирски 
съвет. Понеже често духовните и светските въпроси са 
твърде тясно преплетени, то ще се състави комисия от 
членове на синода и съвета, която предварително ще пре-
глежда всички постъпващи документи и ще ги насочва към 
правилния орган. Тази комисия ще има и надзорнически 
функции. 

И така, лайтмотивът на този текст е  

„колективно и контролирано управление;  
безкомпромисна изборност и сменяемост на  

управляващите”. 

Това, както всеки лесно ще забележи, са основни елемен-
ти на съвременната републиканска демокрация. Неговото 
авторство може да се определи като колективно - идеите 
са на д-р Стоян Чомаков, а в слово, редактирано от П. Р. 
Славейков, ги облича бъдещият митрополит Симеон Вар-
ненско-Преславски. [7, с. 336] 

Що се отнася до ролята на „Належащите размишле-
ния”, следва да се каже, че, ако към изразените в тях идеи 
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добавим още гледищата, че Цариград следва да е седа-
лище на Екзархията и че тя трябва да обема всички бъл-
гари, ние ще имаме кажи-речи цялата програма, по която 
иноваторите (известни още като либерали, крайни, млади, 
червени, Трако-македонска партия) работят за устройст-
вото на нововъзстановената българска йерархия. Основ-
ната идея на „Належащите размишления” – избираем за 
определен срок екзарх – става главната разделителна ли-
ния между тях и другата основна партия в Църковния въп-
рос: традиционалистите (наричани още консерватори, 
умерени, стари, бели, Севернобългарска партия). След 
дълги и шумни прения избираемо-сменяемостта на екзар-
ха ще бъде одобрена от Църковно-народния събор 1871 и 
ще залегне в екзархийския устав. 

Тук следва да се напомни, че възстановената в 1870 
българска национална Църква притежава определен обем 
светски пълномощия (съдебни, административни, финан-
сови, културно-образователни, представителни) и поради 
това не е само религиозна институция; тя, бидейки теокра-
тична форма на културно-национална автономия, е и за-
родиш на държава. 

Прочее, можем да се усъмним  

дали първата българска република е Крушевската? 

По-скоро, за такава – ако не по друго, то поне по своя 
устав – трябва да броим Екзархията. Това не е кой знае 
какво откритие. Още в хода на Църковно-народния събор 
1871 консерваторите с тревога питат: „Православна църк-
ва ли устройваме или американска република?” [6, с. 113; 
9] Тази тревога не е неоснователна. Тук трябва само да се 
уточни, че по устройство Екзархията прилича, особено 
чрез безличната за сметка на Смесения съвет роля на 
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екзарха, не толкова на САЩ70 с тяхната пирамидална йе-
рархия (президентът е нещо като конституционен монарх – 
но не наследствен и не пожизнен), колкото на Швейцария, 
където властовата конструкция има - както тогава, така и 
днес - недвусмислената форма на пресечена пирамида 
(там начело стои един 100-процентово избираемо-
сменяем колегиален орган - Федералният съвет). Тази по-
литическа система обикновено се нарича  

„директориална република”. 

Какъв е източникът на екзархийския републиканизъм 
и каква е мотивацията за неговото приложение? 

Швейцария не е непозната на възрожденската об-
щественост. Например, в цариградския български печат 
срещаме материали за алпийската държава – особено за 
нейното образование, но също за нейната земя и хора, за 
текущите й събития, дори за сиренето й, а през 1873 сп. 
Читалище [10, с. 996-1004] помества и един стегнат и то-
чен очерк за нейната политическа уредба. От емиграцията 
в Румъния Каравелов има подчертан пиетет към Швейца-
рия – но не специално заради формата й на директориал-
на република, а изобщо заради федеративно-републикан-
ското й устройство, което, както и онова на САЩ, предсе-
дателят на БРЦК смята като най-добър модел за лелеяна-
та от него Южнославянска, Дунавска или Балканска феде-
рация. [1, с. 264, 522] Но отбелязаното сходство със сис-
темата й на управление надали следва да се обяснява ка-
то пряка заемка от нея, а вероятно идва в резултат на общ 
източник на влияние. Той вероятно трябва да се търси 
най-вече в идеята за народния суверенитет на Русо – а и 
изобщо в неговите държавно-правни възгледи, коригирани 
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обаче чрез употребата им в устройството на Директория-
та. 

Директорията (Directoire exécutif), 

както е известно, е държавна институция, упражняваща 
изпълнителната власт през едноименен период (1795-99) 
от живота на Първата френска република (1792-1804), 
който период пък се смята за втори и последен етап на 
Великата френска революция (1789-99). Тя е създадена 
като алтернатива на едноличната власт, която по време 
на Конвента (21.09.1792-26.10.1795) попада в ръцете на 
Робеспиер и води до мащабни насилия, останали в исто-
рията с името „Големият терор” (05.09.1793-28.07.1794). 
Според конституцията от 1795 Директорията се състои от 
петима членове, избирани за срок от 5 години без право 
на преизбиране; ежегодно един от директорите се заменя 
с нов. Най-известен от директорите е Пол Барас – смята 
се, че, макар формално да е само пръв между равни, той 
играе ключова роля в Директорията. Навярно не би било 
неуместно тук да се добави, че името „Директория (Ди-
ректорат)” се носи и от правителството на Източна Ру-
мелия. Тази автономна област, обаче, надали може да се 
определи като директориална република; по своето поли-
тическо устройство тя (поради фигурата на силен генерал-
губернатор – назначаван от султана, но със съгласието на 
Великите сили и ограничен от Органически устав и 4-
годишен мандат) е по-скоро нещо като смес от конститу-
ционна монархия и президентска република. 

Тук не бих могъл да кажа доколко, търсейки макси-
мално пълен антипод на едноличната власт, екзархийски-
те конституционалисти са пили направо от извора – а и 
дали съзнателно са се стремели към това, или пък просто 
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самостоятелно са открили нещо, което вече е било извес-
тно и употребявано в напредналия свят. Във всеки случай, 
сигурно е, че д-р Чомаков71 е познавал главния политико-
философски трактат на най-известния женевски гражда-
нин. Например, той се аргументира с до известна степен 
свободно интерпретирани мисли от „За обществения до-
говор” в свое писмо [11, с. 250] до екзарх Йосиф, в което 
го агитира да се обърне към цар Александър ІІІ с молба да 
признае Съединението и да зачита българската свобода. 

Чомаков не само цитира и перифразира Русо, 

но и донякъде му опонира – което пък показва как би при-

лагал в практиката идеите на великия женевец; например: 

„Истина, пише той, имало е някога мъдри хора като 

Аристотел и други, които проповядваха, че от народи-

те едни са родени да владеят, други же, да робуват. Но 

той и неговите единомисленици се лъжеха, като мисле-

ха, че родений в робство е роден за робство. Човек в та-

кова състояние, разбира ся, че губи всяко благородно 

чувство; той, в железата, не помислюва даже, че е по-

хубаво да му ся вдигнат те. Но веднъж човек или народ 

вкусил от свободата, да отстъпи от нея, то е като да 

се откаже от качеството си на человек, а такова от-

казвание е несовместимо с естеството му. Прочее, на-

дали ще ся намери такъв, който самоволно ще ся лиши 

от человеческото достойнство; а за народ, предполо-

жението само е глупост.” [11, с. 250] А ето и разсъжде-

нията на Русо [5, с. 9, 12-13]: „Аристотел също беше ка-

зал, че хората не са равни по природа и че едни се раж-

дат, за да бъдат роби, а другите за да господстват. 

Аристотел е бил прав; но той е вземал следствието за 

причина. Всеки роден в робство човек се ражда за робс-
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тво, това е съвършено сигурно. Робите губят всичко в 

своите окови, включително и желанието да се измъкнат 

от тях ... Ако частно лице, казва Гроциус, може да от-

чужди своята свобода и да стане роб на един господар, 

защо цял народ да не може да отчужди свободата си и 

да стане поданик на един цар? ... Да се казва, че човек 

дава себе си даром, е нещо абсурдно ... Да се казва съ-

щото за цял народ, означава да се предположи един на-

род от луди ... Да се откажеш от свободата си, означа-

ва да се откажеш от качеството си на човек ... Подобен 

отказ е несъвместим с природата на човека и да му се 

отнеме изцяло свободата на волята, значи да се отне-

ме всякаква нравствена стойност на неговите деяния.” 

Що се отнася до мотивацията, вече е изказвано мне-

нието [2, с. 734], че чрез сменяемостта на екзарха д-р Чо-

маков може би (подсъзнателно?) е искал да не позволи 

нехаресваната от него цариградска конюнктура от 1870-71 

да определи пожизнено личността на българския първос-

вещеник. Такава една преценка сигурно не е лишена от 

основание – Чомаков смята Екзархията за свое творение и 

иска да има решаващ глас в нейните съдбини. Вярно оба-

че е и друго - макар да заплашва с управленска неефек-

тивност, а и с други беди [3, с. 51-52], неопитен в полити-

ката народ като българите,  

последователният републиканизъм 

(който обаче май отсъства и в петте български републики) 

е несъмнена грижа както за ангажиране с гражданска ак-

тивност на максимум хора, така и за обучаване максимум 

хора на управление. А и едното, и другото са неща, които 

и до днес липсват на България в задоволителна степен. 
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Прочее, „Належащите размишления” не са – както 

може да изглежда при по-повърхностен прочит - само и 

единствено наивно фантазьорство или властолюбива ма-

невра. Тъй като предлагат приложени в практиката безус-

ловно валидни и днес решения на основни въпроси на 

държавното устройство и управление, те най-вече следва 

да се третират като един от най-важните политически до-

кументи на Българското възраждане. 
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„КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК НА  
ВСЕСЛАВЯНСКОТО ЗДАНИЕ”  

(Към проблема за „Българския проект”)72 

В България идеите за славянска взаимност отново 
стават актуални. В отговор на напредващата глобализа-
ция вече съществува и славяно-православен цивилизаци-
онен проект - за интеграция на славянството в ново над-
национално формирование, което като свой определител 
да притежава, освен племенно и духовно родство, и мо-
щен социален елемент. Сърцевина на обединението тряб-
ва да станат Русия и България, тъй като те притежават 
необходимия опит благодарение на своите отдавнашни, 
богати на съдържание, разностранни и разнозначни отно-
шения.73 

Освен това, напоследък, все като реакция на (или 
пък в унисон с?) глобализационните тенденции, в региона 
като че ли неоосманизмът се превръща във все по-на-
трапчива мода. Турците чрез своя външен министър74 ен-
тусиазирано мечтаят – или може би направо планират – 
да възстановят султанската си държава. Обемисти книги 
настояват, че „първият ден на света”75 е 29 май 1453 (за-
щото тогава турците превземат Константинопол – и „срещ-
нали се Изтокът и Западът, султанът станал импера-
тор, цивилизациите се обединили”). Дълги телевизионни 
сериали76 обясняват колко великолепен е 16 век (защото 
тогава за малко Сюлейман І да потурчва Европа). Доку-
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ментални филми77 научно уж ни „разкриват неразказана-
та” история на цивилизацията, родена на Изток (по-точно 
на територията на Турция) и пренесена (via Месопотамия) 
на Запад (благодарение най-вече на исляма и турците). 
Изобщо, у нас царството на падишаха се радва на неби-
вал престиж – дори през август 2012 доклад на Комисията 
за защита от дискриминация поиска в учебниците по исто-
рия да се напише не че Левски се е борел за разрушаване 
на деспотичната и изостанала Османска империя в името 
на свободата, равенството и братството за всички й наро-
ди (и затова е бил обесен), а че това е бил просто един 
смутител на реда - арестуван от полицията и осъден78. 
Какво става? Турците фантазират на воля само за да из-
обретят удобно за себе си – но безобидно за другите – ми-
нало? Или водят подривна идеологическа кампания срещу 
българската държава, стараейки се да убедят нейните 
граждани, че тя е нелегитимна, тъй като е била създадена 
с борба срещу една голяма и, „следователно”, легитимна 
империя? Или пък нещо друго? 

За да се ориентираме по-добре както в славяно-пра-
вославните, така и в неоотоманските визии79, може би не е 
неуместно да си припомним и един неглижиран, да не ка-
жа почти напълно неизвестен, руско-български имперски 
блян от третата четвърт на 19 век, който бих предложил 
да носи името „Български проект”. 

Преди да започна изложението си искам да дам и 
някои пояснения за смисъла, който влагам в това слово-
съчетание. Става дума за български вариант на всеизвес-
тния „Гръцки проект” на Екатерина ІІ за възстановяване 
на Византийската империя начело с гърците под скиптъра 
на руски княз – един от тримата внуци на императрицата, 



„Крайъгълен камък на всеславянското здание” 107

кръстен, за да напомня за въздигането на Втория Рим, на-
рочно «Константин».80  

    
Какво дава основание да се говори за „Български 

проект”? 
На първо място това е едно писмо от 05.01.1857 на 

руския одрински консул Н. Д. Ступин до Найден Геров по 
повод искането на българите да напуснат Вселенската 
патриаршия и да се обособят в своя национална йерар-
хия. Ступин защитава официалната руска позиция, която е 
запазване единството на православието. Какви са негови-
те аргументи? „Ти - обръща се той към Геров - сякаш си 
забравил всичките ни петербургски разговори и планове 
и, изменяйки на предначертания път, без колебание 
следваш безумеца [Николай Христофорович] Палаузов и 
съмнителния [Константин] Ранов, в угода на враговете 
на вярата и народа. Напразно дипломатично ме плашиш, 
казвайки: „Който мисли другояче за съставянето на бъл-
гарска йерархия, той се смята от българите за недоб-
рожелател на народа” ... Мога ли да се съглася, че приз-
наването от Портата на българите за отделна на-
родност е полезно за бъдещето на моите единоплемен-
ници? Мога ли да не видя, че съставянето сега на от-
делна българска йерархия и създаването за нея на пат-
риарх, независим от Вселенския Цариградски, е мечта 
на нашите врагове, които с тази съблазнителна уловка 
се стремят за в бъдеще да лишат България от всякакви 
права на владеене на Цариград, към което така разумно 
се стремеше великият Симеон и от което така мало-
душно се отказа нищожният Петър.”81 

Тук, разбира се, следва да се запитаме: „За какво иде 
реч – дали Ступин е изобретявал убедителни за бълга-
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рите аргументи в защита на официалната руска поли-
тика, или пък рисуваните от него перспективи са били 
част от тази политика?”  

Според мен се касае по-скоро за второто. Това личи 
от последвалото развитие на Църковния въпрос. Както е 
известно, на 3 април 1860 Иларион Макариополски про-
възгласява възстановяване на българската национална 
Църква, която обаче не среща подкрепата на нито един от 
меродавните фактори. Затова на 18.12.1860 Драган Цан-
ков сключва уния с папата – което пък води до промяна 
позицията на решените да останат в православието бъл-
гари. Вместо отделна Църква те издигат проект за дуали-
зация на Вселенската патриаршия. Това са т.н. «Осем 
точки». Най-важни от тях са началните две, според които 
българите приемат да останат в състава на Цариградската 
патриаршия, но при условие, първо, да участват пропор-
ционално на числеността си в избора на патриарх и, вто-
ро, да имат равен с гърците брой представители в Синода. 

Тази програма е лансирана от Тодор Бурмов, може 
би не без участието и на Найден Геров82. Тъй като и Бур-
мов е почти изключително човек на руското посолство и 
тъй като посланикът Лобанов «горещо препоръчал» на 
патриарха да приеме спогодба на нейна основа83, трябва 
да сметнем, че 8-точковата програма не само е одобрена, 
но най-вероятно е и внушена84 от Русия, която, предвид 
изгледите българите да приемат католицизма, е готова 
през 1861 да принуди Патриаршията на отстъпки към тях в 
посока автономна йерархия – но в рамките на Вселенската 
църква и без създаване на отделен милет.  

Нейният първи вариант е отпечатан в сп. „Български 
книжици”85 като част от уводна статия. Ако се приложат 
предлаганите мерки, коментира Тодор Бурмов, ние можем 
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да приемем патриарха за наш църковен началник, той не 
може да ни навреди, „а може да бъде дори и българин».86 
Така преценява Бурмов нещата и по-сетне в своята «Бъл-
гаро-гърцка църковна распря”87, така те са тълкувани и от 
други ентусиазирани съвременници.88  

Други обаче са рязко против. Например, софиянци 
печатат във в. „Дунавски лебед” протест срещу „Точките”, 
като обявяват, че ако техният представител Чомаков ги е 
одобрил, той трябва да оттегли подписа и за в бъдеще да 
не говори от тяхно име.89 Раковски помества във вестника 
си и други материали против „Бурмовите пун[к]тове”.90 
Много остро против тях е и Драган Цанков в своя в. «Бъл-
гария».91 И двамата редактори не без ирония споменават 
за „задната им мисъл” чрез тях българите да завладеели 
гръцката Църква.  

Но пък и теоретически, и според най-авторитетния 
историограф на Църковното движение, проф. Петър Ни-
ков92, такъв подход към Въпроса би позволил на българи-
те не само да се избавят от чуждата духовна власт, но,тъй 
като са по-многочислени, дори да завладеят Църквата и 
да станат господари на гърците. Тъй като Цариградската 
патриаршия пък би била най-естественият наследник на 
безнадеждно (както тогава се смята) дегенериращите тур-
ци, чрез „8-те точки” българите биха могли да се надяват 
да получат очакваната неизбежно да възкръсне Източна 
християнска империя и по този начин да сбъднат мечтата 
на Симеон Велики. 

Прочее, „Осемте точки” твърде много се родеят с 
онова, което Ступин пише на Геров през януари 1857 – и 
това надали е случайно.  

Следва да се отбележи, че като всяка млада нация, и 
възрожденските ни предци са имали необикновен пиетет 
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към голямото – включително и към реализация среднове-
ковните планове на великите си царе. Например, извест-
ният славянофилски писател и философ К. Леонтиев пи-
ше, че те (навярно под английско влияние и с надежда на 
английска помощ?) копнеели “да застанат сами начело 
на великата и нова Православна империя, която би мог-
ла постепенно да отхвърли "стареещата" Русия далеч 
на север.” Една преценка, която по-сетне Вл. Соловьов ще 
сподели и която, с прословутата си мечта за Византия, цар 
Фердинанд само ще потвърди.93  

Смятайки, че става дума за един от руските варианти 
за решение на Източния въпрос, ще продължа, като посо-
ча, че това, което струва ми се имам основание да назо-
вавам „Български проект”, ще срещнем и у К. Леонтиев, 
подчинен и приятел на граф Игнатиев в Цариград. Касае 
се за едно писмо с дата 29 окт. 1878. По повод преценката 
на екс-посланика, че, въпреки големите си шансове, не 
трябва да се кандидатира за български княз, руският Ниц-
ше пише следното на своя неотдавнашен шеф:  

“Славянският, или по-добре казано, Източният ве-
лик съюз от държави начело с Цариград ще се образува 
от само себе си […] В това има fatum, звезда […] Тъкмо с 
това твърдо убеждение […] виждам и отгатвам особе-
ната роля, която на българския народ е предопределено 
да играе сред славяните. […] като руснак аз не мога да 
не се радвам на успехите на българите и на бързото им 
освобождение. Самата им изостаналост и географско-
то им положение са такива, че ще ни бъде по-лесно на 
тях, отколкото на всички други славяни, да наложим 
руски печат. България трябва да стане крайъгълен ка-
мък на Всеславянското здание, от нея като център 
трябва да изхождат токовете на славянското единение 
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[…] би било щастие на българския княжески престол да 
седне руснак и особено такъв жив и в същото време 
православен руснак като Вас.”94 

Като се привежда това твърде интересно и едва на-
последък станало известно на научната общност писмо, 
следва да се изтъкне, че то оставя съществена във връзка 
с направената интерпретация неяснота: Леонтиев се съг-
ласява с негова (на Игнатиев) визия от времето на Бълга-
ро-гръцката църковна разпра, която той (Леонтиев) тогава 
не приемал - или пък просто споделя своя визия?95 По 
презумпция отговорът би трябвало да се съдържа във 
втората част на този алтернативен въпрос - тъй като в 
своите “Записки (1875-1878)” Игнатиев никъде не споме-
нава в своите планове за решение на Източния въпрос да 
е отреждал на българите кой знае колко голяма, камо ли 
пък първостепенна, роля. 

Но мемоарите в случая не са меродавният извор - 
тъй като Игнатиев започва да ги пише в отговор96 на ост-
рите обвинения, появили се през 1888, че както в Църков-
ния въпрос, така и в Сан Стефано проявил чрезмерно и 
недалновидно българофилство и така увредил руските 
интереси. Само намек при такива обстоятелства за нещо, 
подобно на визираното от Леонтиев, би означавало Игна-
тиев да налива вода в мелницата на своите противници.  

Повече от естествено е в “Записки (1875-78)” той 
много да настоява, че е бил тъкмо такъв към славяните в 
Австро-Унгария и Турция, какъвто смята, че би го харесал 
фрустрираният след Българската криза от 1885-87 руски 
establishment и какъвто и днес обикновено го вижда техни-
ят изследовател97 - безапелационен, ако не и циничен, 
руско-имперски прагматик: “Австрийските и турските 
славяни - представя Игнатиев98 още в първите страници 
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принципите на своята Цариградска дипломация - трябва 
да бъдат наши съюзници и оръдия на нашата политика 
срещу германците. Само за постигането на тази цел 
Русия може да принася жертви в тяхна полза и да се 
грижи за тяхното освобождаване и засилване. Да се жер-
тват изключително руските интереси, погрешно взе-
майки средствата за цел, т.е. имайки предвид само ос-
вобождаването на славяните, предоставяйки им въз-
можност да служат на враждебна за нас политика и 
удовлетворявайки се със собствения си хуманитарен 
успех - е безразсъдно и осъдително.” 

В случая следва много повече да се вярва на един 
Мидхат паша, например. В писмо от времето на Цариг-
радската конференция бащата на първата турска консти-
туция писал на Хиоския руски вице-консул Д. А. Дариво 
следното за началника му в Цариград: „нашият буен ге-
нерал иска не само реформи, които ние самите вече 
признаваме като назрели за християнските вилаети, но 
като че ли мечтае да префасонира любимата си Бълга-
рия в Нова Византия, а Палеологовата корона да поста-
ви на собствената си глава”99. Тези думи напълно пот-
върждават истинността на цитираното писмо на Леонтиев. 

    
Това са моите основания да говоря за наличие на 

«Български проект». Въпреки че те ми изглеждат твърде 
надеждни, необходими са задълбочени проучвания на 
обемистата руска документация, за да се разбере в каква 
степен руската политика е била повлияна от него. 



И НА ШИПКА  
НЕ ВСИЧКО Е СПОКОЙНО100 

Точно преди 135 години в цариградското предградие 
Сан Стефано се подписва договор, който трябва да прик-
лючи 10-ата поред руско-турска война. Както в повечето 
предишни сблъсъци между двете империи, и тук победата 
е за Русия. За разлика от тях, обаче, въоръженият конф-
ликт от 1877-78 отказва да остане фиксиран в учебниците 
и в научните книги, като редовно влиза в текущата полити-
ка, шества из медиите, дори търси място по площадите – 
да не говорим, че е редовна тема и на конференции с най-
различен вид, формат и спонсор. Руско-турската война 
1877-78 упорито не ще да кристализира в история, тя е жи-
ва и днес. 

Аз няма да се спирам на всички моменти от пост-
Санстефанското досие на тази продължаваща битка на 
памети. Ще хвърля бегъл поглед само върху онова, на 
което сме свидетели в България през последния четвърт 
век. 

От една страна, след 1989  

3 март стана наш национален празник, 

от друга – публичност придобиха съмнения, че Сан Сте-
фано е политически мит, че свързаният с него български 
национален идеал е може би фалшив, ненужен и даже 
вреден. В съответствие с това редовно, с надежда за го-
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лямо и дори решаващо сражение, се поставя и въпросът 
дали 3 март не трябва да бъде детрониран в полза на 24 
май (Денят на Св.Св. Кирил и Методий), 20 април (Денят 
на Априлското въстание), 6 септември (Денят на Съеди-
нението), 22 септември (Денят на Независимостта). Среща 
се и маневра в стил „крачка назад, две напред” – „да!” на 3 
март, но не 1878, а 1918 (Денят, в който е подписан Брест-
Литовският мирен договор). Тъй като обаче всичките тези 
дати в един или друг смисъл са функция на 3 март, той 
удържа позициите си. 

Друг фронт отваря името на войната. Привържени-
ците на класическата визия залпово настояват да се запа-
зи епитетът Освободителна. Въпреки безнадеждната си 
позиция, от срещуположния окоп отказват да сложат оръ-
жие и редовно настояват: Освободителна, но в кавички, 
защото не става дума за освобождение, а за окупация; ос-
вободителен е не 3 март, а 13 юли, Денят на Берлинския 
договор, който гарантира истинска, макар и ограничена, 
българската свобода. 

Не спират сраженията при Плевен. 

Какво означават – пита нашумял историк - многото 
руски жертви там: чутовен освободителен подвиг или без-
отговорна некадърност? Да, победата е голяма; разгроме-
на и пленена е отлично командвана и въоръжена турска 
армия, взет е достоен реванш за Севастопол – продължа-
ват те. Но на каква цена? Какъв, например, е прехвалени-
ят Скобелев – герой или клоун? Белият генерал е люби-
мец на тогавашните медии, но всъщност не е ли най-
обикновен позьор и бездарен военачалник, под чието ко-
мандване загубите на личния състав са огромни, а резул-
татите незначителни?  
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От своя страна една новоизлязла книга101 развива 
темата с  

дързък блъф: 

„Извисяваща се като космически кораб над града, 
Панорамата „Плевенска епопея” е създадена през 1977 
като реплика на по-големия руски монумент на Битката 
при Бородино, в Белгород. Концепцията й е да представи 
събитията от Битката при Плевен от 1877. Обедине-
ните войски на Русия (в чиято армия имало и предста-
вители на други националности, като финландци и дори 
японци) и Румъния завладели града чак след пет месеца 
и четири атаки. Победата била решаваща за изхода на 
Руско-турската война от 1877-1878, която проправила 
пътя към независимостта на България. Различните из-
точници си противоречат в данните, но в битките, ко-
ито „Енциклопедия Британика” от 1911 описва като „ка-
сапница”, загинали около 40 000 руснаци, румънци и бъл-
гари. Костите им са положени в многобройни мавзолеи и 
костници в и около съвременния град. Но къде са тур-
ците, загинали в Плевен? Малко известен факт е, че по-
вечето от десетките хиляди мъртви били погребани в 
масови гробове. По-късно те били изкопани и продадени 
на английска фирма, която ги използвала като тор в 
британското земеделие.” 

„Турците в България” 

не сочат откъде са взели този „малко известен факт”. Ав-
тор на този техен текст е Антони Георгиев, който в пис-
мо102 относно плевенските турски трупове обяснява след-
ното: „Използването на човешки кости и други телесни 
отпадъци в селското стопанство от Античността до 
наши дни е добре документирано в различни периоди и 
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страни. Прилагам статия от Ню Йорк Таймс от 23 
март 1889 г., която не засяга пряко България, но която 
съобщава за практиките през 19 в. Случаят с Плевен е 
споменат в Encyclopaedia of Islam. Vol. VIII; p. 319; London. 
Paris. Leiden. 1993.”  

Въпросната с. 319 е част от статията на проф. Махи-
ел Кийлa, посветена на историята на гр. Плевен по време 
на османското владичество. Статията е преведена и на 
български език. Тук привеждам дословно целия пасаж от-
носно костите по нейното българско издание: „Костите на 
загиналите през 1877 г. руски и румънски войници са по-
ложени отчасти в огромния мавзолей, отчасти в огром-
ните военни гробища. Румънците имат свое отделно 
гробище, наречено „Нова Гривица”, разположено на мяс-
тото, където протичат ожесточените боеве на Гри-
вишкия редут. До края на османския период село Гривица 
е едно от най-големите притежания на вакъфа на Гази 
Али бей. Съдбата на костите на десетките хиляди ос-
мански войници обаче е друга – те са ексхумирани и про-
дадени на британска фирма, която ги превръща в тор за 
английското земеделие. Част от землените укрепления 
на Осман паша са съхранени като мемориал и могат да 
бъдат видени и днес. През 70-те г. на ХХ в. е построено 
огромно мемориално здание с великолепна панорама на 
бойното поле. То е по-хубаво дори от това, което е из-
дигнато в памет на Бородинската битка край Москва 
(1812 г.)”.  

a За него вж. рецензията на Мария Тодорова във: Векове, 1986, 
№ 4, с. 81-85, както и био-библиографията от Иван Билярски в: Чуждес-

транна българистика през ХХ век. Енциклопедичен справочник. Ред. 

Анисава Милтенова и др. С., 2008, с. 257-258. 
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Тъй като става дума за енциклопедиен текст, холан-
дският османист също не посочва конкретен източник, а 
дава само обща библиографска справка в края на статия-
та. Запитан откъде е взел своето твърдение за костите, 
проф. Кийл ме препрати към книгата на R. Furneaux „The 
Siege of Plevna” (London, 1958; този текст има и отвъдоке-
анско издание с друго заглавие – R. Furneaux. The Break-
fast War. N.Y, 1958). 

Ето какво се казва в американското издание (с. 233) 
по занимаващия ни въпрос: „Ървинг Монтегю, военният 
художник, разказва два плевенски анекдота ... В 1879 
Монтегю прочел следната новина в един бристолски 
вестник: 

„Тридесет тона кости, съдържащи 30 000 скелета, 

току-що пристигнаха в Бристол от Плевен.” Тези, кои-
то пожертвали живота си при атаката и защитата на 
един неизвестен български град, приключили кариерата 
си като фертилизатор за английската почва!” 

Става дума за: Montagu, Irving. Camp and Studio. Lon-
don, 1890, p. 242. Там четем: „... седя, пушейки лулата на 
мира, през дима на която познати сцени и лица минават 
в странна последователност, докато от унеса не ме 
вади фактотумът на ателието, който ми носи вечер-
ния вестник. Разгръщайки го, очите ми грабва следното 
заглавие: „Кости от Плевен”. Съобщението гласи: „Три-
десет тона човешки кости току-що пристигнаха в 
Бристол от Плевен, превозени с каруци от там до Ро-
досто; сега те отиват за обогатяване на английската 
почва. На тези, които не отдават особено значение на 
подобни въпроси, може би е добре да се забележи, че 30 
тона човешки кости означават скелетите на около 
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тридесет хиляди души.” Лулата на мира угасва, в па-
метта ми се връща героизмът на тези мюсюлмани и 
руснаци, които така добре служиха на своите страни.” 
Сравнението с „The Breakfast War”, с. 233, показва, че Р. 
Фърноу цитира коректно.  

И така, цитираният текст от “Турците в България” за-
почва живота си като вестникарско съобщение за пристиг-
нали в Бристол кости на загинали при Плевен, които щели 
да бъдат употребени като тор в британското земеделие. 
Пускайки го в научно обръщение, Р. Фърноу го смята за  

анекдот. 

Преминавайки в „Encyclopaedia of Islam”, тези кости пре-
търпяват голяма промяна. Изчезва квалификацията „анек-
дот”, костите биват „ексхумирани” и стават „турски”. При 
това иде реч за всичките „десетки хиляди” загинали при 
Плевен османски бойци. Всъщност, турските жертви при 
Плевен са около 10 х. убити и ранени. Големите загуби на 
турците са в пленници – над 40 х., но те не оставят костите 
си при Плевен. Десетки хиляди (около 40 х.) са жертвите 
(убити и ранени) от страна на руснаци и румънци. Т.е., в 
евентуалните 30 тона бристолски кости от Плевен руско-
румънската част би била 4 пъти по-голяма от турската. 
Конструира се и въздействаща идеологическа антитеза – в 
освободена България костите на руснаци и румънци почи-
ват в монументални мавзолеи, турските кости отиват за 
тор на англичаните. Ясно се долавя намек за осквернява-
не на мъртъвци, исторически грамотен читател лесно ще 
направи паралел и с нацистките практики за използване 
на хора като индустриална суровина. Турците са неосно-
вателно виктимизирани, техните противници (руснаци, ру-
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мънци, българи) – натоварени с измислена вина. Озова-
вайки се при “Турците в България”, 

инсинуацията, 

вместо да бъде подложена на проверка, става още по-
зловеща – турските кости се превръщат в турски „мъртви 
[тела]” (т.е. в трупове), които са „погребани в масови гро-
бове” и по-късно „изкопани и продадени на английска фир-
ма”. На съвършено естествения въпрос, който би си задал 
всеки читател на “Турците в България”, „Кой е отговорен 
за това деяние?” контекстът внушава еднозначен отговор 
– „Противниците (т.е., руснаци, румънци, българи) на 
турците при Плевен!” И за да няма никакво съмнение в 
истинността на тази клеветническа фалшификация, анек-
дотът на Р. Фърноу не само е допълнително манипулиран 
от “Турците в България”, но е обявен и за „малко извес-
тен факт”. 

И на Шипка не всичко е спокойно. 

Турците, вероятно докачени от Вазовата закачка, че 
изтръпнали когато видели ведно да се бият опълченци жи-
ви и умрели, и тук, като при Плевен, вкарват трупове в боя. 
Те поискаха паметник за загиналите бойци на Сюлейман 
паша, който, както е известно, изгаря и изколва Стара За-
гора, но не успява да премине на север от Балкана. 

Всъщност, гробищната надпревара далеч не е дикту-
вана само от инак съвършено легитимна почит към мърт-
вите. Призът в тази битка е не по-малко важен от Плевен и 
Шипка взети заедно – това е ореолът на жертвата, т.е., 
най-мощното оръжие в модерния свят. Без него днес не 
може да бъде спечелено нито едно сражение. В реалната 
война през 1877-78 този ореол е почти неизменен атрибут 
от имиджа на подкрепяното от Русия балканско славянст-
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во. За това най-голяма е заслугата на Батак. С участието 
си в Априлското въстание 1876 този дотогава никому не-
известен родопски градец се превръща в една нова Голго-
та. Благодарение на авторитетни международни свидете-
ли, най-вече на американския журналист от ирландски 
произход Джанюариъс Макгахан, страдалческият образ на 
Батак обикаля света и привлича в кръстоносните редици 
такива могъщи рицари като Виктор Юго, Фьодор Достоевс-
ки и Уилям Гладстон. 

В рамките на силно симетрична, макар и твърде от-
далечена във времето,  

контраофанзива, 

от другата страна на фронтовата линия обявяват, без да 
им мига окото за истината, че Батак е мит. След 100 и по-
вече години Джей Макгахан се сдобива с авторитетен наг-
лед опонент – Джей Маккарти, друг американски ирлан-
дец, който, освен че е професор в Луисвилския универси-
тет, Кентъки, е и почетен доктор на един от най-добрите 
турски ВУЗ-ове, Босфорския университет (Boğaziçi Üni-
versitesi). Това е някогашният Robert College, благодаре-
ние на чийто директор през 1876, д-р Джордж Уошбърн, до 
света стигат първите сведения за дивашкото потушаване 
на Априлското въстание. Сега неотразимият памфлет от 
1876 на Макгахан „Турските зверства в България” полу-
чава амбициозна реплика от Маккарти под заглавие 
„Смърт и изгнание. Етническото прочистване на ос-
манските мюсюлмани. 1821-1922”. Лайтмотивът на тази 
наскоро публикувана в България и уж научна книга може 
да се опише като: християните страдат – но мюсюлманите 
(и особено турците) страдат много повече. Заедно с това, 
същият този Джъстин Маккарти не крие, че християните в 
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османско време са били дискриминирани от една деспо-
тична, изостанала и назадничава империя, крепител на 
която са били мюсюлманите (и най-вече турците) – но ся-
каш и не вижда нищо нередно в това.  

Затова, съгласявайки се, че и мюсюлманите страдат 
във войната 1877-78 и че това е жалко, защото и най-
малкото човешко страдание не бива да се оставя без съ-
чувствие, аз не мога да не попитам, реторично, разбира 
се: „Нима също така не е важно и кой е виновен за стра-
данията в един конфликт и на чия страна е правдата? 

Бяха ли длъжни немюсюлманите до безкрайност  
да търпят високомерното и бездарно 

 господство на османлиите? 

 Нямаше ли бедствията на войната да бъдат 
спестени, ако Високата порта се бе подчинила на воля-
та на международната общност, изразена в Цариградс-
ката конференция 1876-77?” 

И така, войната 1877-78 продължава. Война между 
руски цар и турски султан, между славистика и османисти-
ка, между славяноправославизъм и неоосманизъм.103 И 
нека никой не се заблуждава. Това не е битка за минало-
то, това е битка за днешния ден. 
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СТЕФАН СТАМБОЛОВ –  
БАЛКАНСКИЯТ РИШЕЛЬО?104 

Стамболов105 е сравняван повече или по-малко спо-
лучливо поне с няколко велики личности. Най-известно е 
сравнението с Бисмарк, на което специален текст посвети 
Константин Косев.106 Тук искам да се спра на прозвището 
„Балкански Ришельо”, което на най-известния български 
министър-председател дава, с необходимата условност, 
разбира се, един французин – асомпсионистът Герен Сон-
жон.107 

Какво е общото между премиер-министрите на Луи 
ХІІІ и на Фердинанд І Български? Най-общо казано – енер-
гичният, талантлив и необикновено резултатен макиавели-
зъм108. И двамата не подбират средствата, и двамата имат 
големи, безспорни и трайни постижения в полза на своите 
държави. Ако се вгледаме по-детайлно обаче, ще видим, 
че има съществени различия, които правят инак много 
ласкателното прозвище „Балкански Ришельо” като че ли 
недотам релевантно. То би могло даже да подвежда и да 
звучи като евтина апология. 

Въпреки това съпоставката между двамата не ми из-
глежда излишна – тя може да разкрие тайни, които биха ни 
представили образа на Стамболов по нов начин. Имам 
предвид нееднаквите взаимоотношения със съответните 
владетелски особи. Ришельо създава и запазва прекрасни 
отношения със своя крал, негов пръв министър е цели 18 
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години, които вероятно са щели да бъдат повече, ако Гос-
под му е бил дал по-дълъг живот. Стамболов е пръв ми-
нистър само 7 години, той качва княз Фердинанд на бъл-
гарския трон, но бързо и неспасяемо разваля отношенията 
си с него и в края на краищата губи не само статуса, но и 
живота си – и то едва навършил 40, и то по начин дивашки 
и варварски. 

Защо Арман Жан дьо Плеси успява да изгради тол-
кова хармонични отношения с Луи ХІІІ? Не само защото е 
голям държавник, но и защото се отнася с голямо разби-
ране към голямата слабост на своя крал – хомосексуализ-
ма. Една съществена подробност, която за повечето от 
нас, независимо, че всички сме чели и препрочитали „Мус-
кетарите” на Дюма, сигурно звучи като абсолютна нови-
на. При това, именно римокатолическият кардинал Рише-
льо, колкото и абсурдно да изглежда на уважаващите Цър-
квата хора, не само не осъжда противоестествените страсти 
на своя католически крал, но и подбира – и то твърде спо-
лучливо! - неговите фаворити – включително най-извест-
ния от тях, маркиз дьо Сен-Марс.109 

Какво прави в този случай хъшът от Търново? Макар 
и известен почитател на плътските наслади, Стамболов 
категорично не може да приеме начина, по който неговият 
господар реализира либидото си. Не е много ясно кога 
Стамболов е разбрал, че Фердинанд е бисексуален.110 На-
вярно още с първите контакти. Предпочитанията на Кобур-
гския принц не са били тайна в обществото, българските 
князотърсачи във Виена, ако сами не са могли да се досе-
тят от личните си контакти с този кандидат за българския 
престол, няма как да не са чули или прочели достатъчно 
за това. Т.е., на Стамболов сексуалната ориентация на 
евентуалния втори български княз трябва да е била добре 
известна още преди идването му в България. Остава да 
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допуснем, че Стамболов, който несъмнено има вродена и 
доминираща хомофобия, просто не е имал възможност от-
близо да наблюдава на какво е способен един умен, родо-
вит, изтънчен, амбициозен и подкрепян от своята майка 
хомосексуалист.  

В началото може да си е мислел, че тъкмо това обс-
тоятелство ще му позволи лесно да държи в свои ръце 
юздите на властта, той да управлява, а князът да служи 
само за декорация. После, обаче, трябва да си е дал 
сметка, че Фердинанд е много силен противник. Замислен 
вероятно като марионетна креация, за политическия си 
творец внукът на Луи-Филип става истински Франкенщайн. 
Страхът от поражение, смесен с традиционното българско 
отвращение от мъжеложството, вадят Стамболов от рав-
новесие и той прави много грешки. Започва да се мисли за 
незаменим. Оскърбява Фердинанд персонално, прави му 
непочтителни публични забележки. Нарича неговата поли-
тика хермафродитска111 - и се лъже, че тя го лишава и от 
малката популярност, която именно нему, на Стамболов, 
дължи. Много точно Ст. Констант пише: „Омразата между 
двамата мъже (Фердинанд беше на 33 години, а Стам-
болов на 39) предизвикваше тревога и в същото време 
хипнотизираше неутралните наблюдатели, които ги 
познаваха. Силната им воля и яростта на чувствата им 
ожесточаваха и заразяваха привържениците им, увели-
чаваха напрежението до предел необичаен дори за из-
пълнената със страсти политическа атмосфера на 
Балканите.”112 

За мъжкаря Стамболов наклонностите на Фердинанд 
са били непростимо оскърбление към силния пол – както и 
непростим грях към българския народ с неговото здраво-
мислие и патриархални нрави. Известни са неговите думи: 
всичко ще ми простят българите, само не и това, че им до-
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ведох Фердинанд за княз. Избран от него, от Стамболов, 
Фердинанд, обаче, първоначално трябва да се е надявал 
на разбиране или дори на любов. Бил е жестоко излъган и 
сигурно се е почувствал неизказано наранен – представе-
те си, моля: той, първокласният, изтънчен и свръхинтели-
гентен европейски аристократ е гледан с погнуса от един 
балкански парвеню само защото в онова, което днес се 
нарича скала на Кинси (Kinsey scale)113, е заемал едно по-
двусмислено място. За него, за Фердинанд, Стамболов 
става голямата може би и оскърбително несподелена лю-
бов. В този случай, за смъртно уязвения княз няма как да 
не е било валидно известното двустишие на Уилям Конг-
рийв:  

„Небето не познава гняв, сравним с любов преминала в омраза,  

ни пъкълът познава ярост, сравнима с пренебрегната жена.” 

Мисля, че това е най-важният ключ за разбиране на 
отношенията между Стамболов и Фердинанд – отношения, 
които много силно - и много негативно - рефлектират и 
върху съдбините на България. Обикновено ние се тюхка-
ме, че сме проспали Ренесанса. Може би повече трябва 
да съжаляваме, че не сме имали истински просветен (в 
свободен смисъл на думата) абсолютизъм, който Стамбо-
лов, също като Ришельо, но само с частичен успех и с го-
лямо закъснение, се опитва да въведе в България. Не че в 
културата сме цъфнали и вързали, но с дисциплината сме 
много по-зле. Така или иначе, днес, не без носталгия по 
неосъществения социализъм, с преклонение към личности 
като Стамболов и с безусловно зачитане на демокрацията 
и правата на личността имаме трудната задача да градим 
порядък в свобода и единство в многообразие – ако цити-
рам един от нашите най-видни възрожденци, д-р Стоян 
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Чомаков, от който114, между другото, Стамболов се е въз-
хищавал и учил.  

Прочее, връщайки се към сравнението на Сонжон, 
ще трябва да добавя, че то е повече нещо като пожелание 
и регистрация на една възможност. А и очакване, че едно-
типната изходна ситуация – хомосексуален владетел плюс 
изключителен по дарования първи министър-макиавелист 
- може би и в България ще се развие така, както се е раз-
вила два и половина века по-рано във Франция. Сонжон 
осмисля възкачването на Бурбона Фердинанд на българс-
кия престол с френски понятия, защото се надява, че по-
томъкът на Сен Луи ще остане във френски води – което, 
както е известно, не става. Ако нещата с Фердинанд се 
бяха развили според френските надежди, ако и балкане-
цът Стамболов по най-деликатните въпроси на човешката 
природа се бе поучил от сивия френски кардинал, дали не 
бихме могли да твърдим, че Фердинанд и Стамболов биха 
станали – и останали задълго – тандем, подобен на тан-
дема Луи ХІІІ-Ришельо? И не бихме ли могли, контрафак-
туално, разбира се, да допуснем, че тази българска ком-
бинация от владетел и премиер е щяла да бъде също тол-
кова ефективна както в налагането на твърди и смислени 
правила, така и в срещата115 със задаващата се втора 
Тридесетгодишна война116, колкото е била съответната 
френска комбинация от 17 в. в първата Тридесетгодишна 
война?  

Ние се възхищаваме от силното, сурово и плодонос-
но мъжко начало, на което безспорен носител е Стамбо-
лов. Дали все пак нямаше да е по-добре в някои тънки 
мъжки въпроси той да бе приличал поне мъничко на ми-
нистъра на Луи ХІІІ – което пък би оправдавало в много по-
голяма степен славното инак прозвище „Балкански Ри-
шельо”? 



СТОЯН ЧОМАКОВ И СТЕФАН  
СТАМБОЛОВ117 

Темата може да се схваща в два смисъла. Единият е 
какви контакти са имали Чомаков и Стамболов, другият - 
как би изглеждало едно сравнение между двамата. 

Ще започна с първото. Ако в известната снимка на 
Църковно-народния събор от юли 1871 ликът на Стамбо-
лов е автентичен, то тогава би трябвало да е била и пър-
вата им сигурна среща.118 Няма как обаче да се решава 
въпросът какво внимание е получил прохождащият Бъл-
гарски Бисмарк119 от създателя120 на Екзархията. Но дори 
Чомаков да не е запомнил от раз младежа от Търново, по-
следният може, по подобие преди това на Левски, да го е 
намерил две години по-късно, когато заедно с Филип Си-
мидов посещава имперската столица. Може, както е из-
вестно, да се говори за няколко срещи между водачи (вкл. 
Стамболов) на бунтовническата емиграция във Влашко с 
лидери на еволюционната партия в Цариград в опит да се 
постигне единодействие в услуга на тогавашните българс-
ки национални императиви.121 

Трайно в един отбор Чомаков и Стамболов заиграват 
от Съединението насетне. Както е известно, то изправя 
младото Княжество пред сериозна криза, която достига 
своя пик през август 1886 със свалянето на княз Батен-
берг. Намирането на достатъчно подходящ владетел ста-
ва почти въпрос на живот и смърт за новообединената 
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държава. С това се наема най-вече Стамболов – и това се 
оказва големият му шанс да прояви своя държавнически 
гений. За Чомаков Румелийската революция от 1885 е 
проверка на политическата стратегия, с която 15 години 
преди това решава Църковния въпрос. Тогава, нека при-
помня, Чомаков, независимо от русофилията си, дръзва, 
съюзявайки се с турци и англичани, да тръгне срещу рус-
ката политика, принуждавайки я да признае българите за 
нация и да възстанови автокефалната им Църква. Това му 
спечелва не съвсем заслужената слава на отчаян русо-
фоб. Неговото отношение към Северната империя всъщ-
ност е прагматично – то е функция най-вече на начина, по 
който схваща българския национален интерес. Затова 
след Санстефанския мир той се връща към първоначал-
ната си русофилия. Дори жени дъщеря си за руски офицер 
– та и досега неговите потомци носят руско-българската 
фамилия „Петров-Чомаков”. 

Не знаем как точно Чомаков и Стамболов са се сбли-
жили. Но веднага след заминаването на княз Батенберг от 
страната, Стамболов, в телеграма до зет си подп. Мутку-
ров, предлага Чомаков за член на Регентството, тоест на 
поелия юздите на българското управление триумвират.122 
Чомаков, обаче, вече не търси главни роли, а най-вече до-
стойно признание за предосвобожденските си заслуги към 
нацията. Така, на 6 септември 1885 той отказва председа-
телския пост във румелийското Временно правителство, 
като се задоволява с подпредседателството, а сетне за-
минава на дипломатическа мисия в Цариград. Сега пък 
регент, заедно със Стамболов и Муткуров, става П. Кара-
велов (след като последният си дава оставката, неговото 
място е заето от Г. Живков). А Чомаков разгръща предиз-
борни кампании в полза на Стамболов, както в Пловдив, 
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така и в Хасково, където също има влияние.123 Стамбо-
лов124 пък настоява Чомаков да бъде избран за член на 
„България за себе си” - това, както е известно, е изградена 
на военна основа политическа организация, която Стам-
болов използва по време на Регентството за борба срещу 
русофилите и за смазване на офицерските бунтове от 
1887.  

Унищожил безжалостно проруската съпротива, Стам-
болов намира желания монарх в лицето на един Бурбон – 
Фердинанд Сакс-Кобург-Готски, когото Второто ВНС изби-
ра на българския трон през юли 1887. Новоизбраният 
принц е католик със смесена (френско-немско-унгарска) 
кръв и трудно друг претендент за българския трон би мо-
гъл да подразни повече Русия. Той става и най-важният 
гарант за европеизацията на България.  

Това е триумф за Чомаков. Вече никой от силните на 
деня не може да го упреква за някогашната му русофобия. 
Изглежда заради нея, а може би и заради своята предста-
вителност, той, специално за случая назначен за минис-
тър на просветата в оглавеното от д-р К. Стоилов прави-
телство (съставено на 28 юни 1887125), по личната препо-
ръка на Ст. Стамболов126 е един от членовете на делега-
цията, която тръгва да поднесе официално българската 
корона на княз Фердинанд. На княза тя се представя на 3 
юли в Ебентал.127 Още тук Чомаков силно се нрави на 
Фердинанд – и към респекта на Стамболов се прибавя лю-
бовта на новия български владетел. Много точно Д. Ган-
чев128 пише: „За Фердинанда [Чомаков] бе станал рарà129. 
Стамболов го дълбоко почита и уважава. Имаше си за 
това и други причини, освен личните му качества. Ру-
софоб си е д-р Чомаков от турско време. Вятър такъв 
дойде, че той се оправда в миналото си.”130  
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Благодарение на близостта си с княза и с неговия пър-
ви министър Чомаков най-сетне, все през 1887, може да 
получи и подобаващо възнаграждение за заслугите си към 
България. Още преди Освобождението той безуспешно 
моли Екзархията за парична отплата.131 В румелийско 
време се обръща – все без резултат – с просба и към Об-
ластното събрание за, вероятно еднократно, възнаграж-
дение за народната си служба в размер на 1 000 [турски?] 
лири.132 През 1884 прошение за пожизнена пенсия той 
праща и до княза и до Народното събрание в София.133  

Сега, през есента на 1887, по повод нова просба от не-
гова страна в залата на НС стават прения (но не дали да 
му се отпуска пенсия или не, а каква да е сумата – 3 000, 3 
600 или 6 000), които безапелационно приключва Стам-
болов със своето изказване, където дава много висока 
оценка както за пред-, така и за следосвобожденската 
дейност на просителя.134 „Д-р Чомаков е един от тия, 
които като работиха за Българския черковен въпрос, 
приготвиха освобождението на България. Той е еднич-
кият от българските дейци, който не се е лутал ни при 
турци, ни при руси, ни при англичани, ни при други някои, 
а е водил чисто българска народна партия ...”135 

А при вестта за смъртта на Чомаков, през ноем. 1893, 
Народното събрание прекъсва заседанието си и неговото 
ръководство плюс правителството със Стамболов и наче-
ло с княза и неговата свита се отправя със специален влак 
за някогашната румелийска столица за да отдаде пос-
ледна почит на заслужилия народен деец. 

Отношенията на Чомаков и Стамболов, разбира се, не 
са 100% розови. Чомаков не одобрява Стамболовото не-
зачитане на висшето духовенство, особено гоненията сре-
щу Климент Търновски.136 През ян. 1888 Чомаков заявява 
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на Стамболов, че „Либералите направили много зле, где-
то [в началото на 1880, под претекст, че е руски пода-
ник] касирали избора на Евл. Георгиева за народен пред-
ставител.”137 Както е известно, това е организирано лич-
но от Стамболов, който има зъб на банкера задето в 1876 
не му дава пари за Априлското въстание. Евл. Георгиев е 
дълбоко огорчен и остава встрани от българския полити-
чески живот.  

Освен това, дали плод на рутинна управленска прак-
тика или на по-специална ревност и подозрителност от 
страна на Стамболов, в неговия архив ще намерим и до-
носи за Чомаков – особено за отношенията му с княза. 
Например, от Пловдив Д. Тончев138 пише на Стамболов с 
дата 26 ян. 1888: „След това [княз Фердинанд] се обърнал 
към д-р Чомакова:”Г-н Чомаков, где и кога мога да Ви ви-
дя? Елате утре в 8 часа, защото има да говоря с Вас en 
détail139 за много важни (sérieux) въпроси.” И действител-
но, доктор Чомаков на другия ден е имал аудиенция140 у 
княза, която ся е продължавала цял час. Съобщи ми как-
во ще ти каже той, ако му искажеш всичко това.” А през 
1891 анонимен доносник съобщава на Стамболов: „Вчера 
след обяд Ив. Халачов141 е имал частна аудиенция при 
княза, която се е продължавала около един час. Подир 
това секретарят на Н[егово] Ц[арско] В[исочество], г-н 
[Димитър] Станчов142 ходил да търси Г-на д-р Чомакова 
в квартирата му и като не можал да го намери, много са 
бил тюхкал.”143  

Що се отнася до сравнение на Стамболов и Чомаков – 
то вече е направено. Дължим го на Т. Жечев. Разбира се, 
не става дума за мерене по постижения (в стил кой е по- 
или най-), а за регистриране на прилика в най-характер-
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ното от подходите на двамата към тяхното осъществява-
не. 

Прочее, паралелизирайки Гаврил Кръстевич и Стоян 
Чомаков, Т. Жечев пише в знаменитата си книга за Цър-
ковния въпрос: ” Изобщо Кръстевич е оставал и душевно, 
и политически чужд на крайностите в поведението и 
линията на Чомаков. Въпреки очевидните интереси на 
Портата, на която лоялно служи, от конфликта между 
българите с граф Игнатиев и неговата помирителна 
роля, той [Кръстевич] не е известен никъде като русо-
фоб... не е прибягвал до евтини средства на тази плос-
кост – да се докарва на властта. А Чомаков не преста-
вал да твърди: „От гръцката църква и влияние с по-
мощта на турското правителство ние лесно ще се из-
бавим, но кой ще ни избави от Русия, в случай, че тя 
дойде на Балканите?” В тези думи се чувства появата 
на бъдещия Стамболов, те сякаш са казани от един 
подранил Стамболов на Възраждането.”144 

Това наблюдение на Т. Жечев е твърде точно. Като 
коментар, бих си позволил единствено да попитам рето-
рично дали няма да е по-правилно не да кажем, че Чома-
ков е един подранил Стамболов, а че Стамболов е втори 
Чомаков? 
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ИЛИ РУСОФИЛ?145 

За правилна разработка на тема като „Русия и Запа-
дът в Югоизточна Европа 18–21 век: социокултурни и 
политически аспекти“146 животът и делото на д-р Стоян 
Чомаков, както и онези на Стефан Стамболов, са абсо-
лютно необходими. С оглед по-добра ориентация във въп-
роса още тук ще спомена, че между двамата има опреде-
лена прилика. Според някои автори Чомаков е един под-
ранил Стамболов, според други Стамболов е втори Чома-
ков . 

За разлика от Стамболов, който, от едни възхваляван, 
от други обругаван, е всеизвестен, Чомаков е и слабо, и 
невярно познат. Вместо да се радва на широка популяр-
ност като създател на Екзархията, той, когато не е пре-
мълчаван или обезличаван, обикновено е заклеймяван 
като отчаян русофоб. 

Но русофоб ли е д-р Чомаков? 
Отговорът, разбира се, ще открием само в коректна 

справка с фактите. Какви са те? 
Чомаков е родом от Копривщица. Там има както русо-

фили, така и русофоби. Типове на едните и другите нами-
раме в повестта на Любен Каравелов “Българи от старо 
време” – това са дядо Либен (русофил) и х. Генчо (англо-
фил). Чомаков трябва да е изпитвал влияние и от едната, 
и от другата посока. Прототип на дядо Либен е дядото на 
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Любен Каравелов, който пък е далечен братовчед на Чо-
маков. Прототип на х. Генчо е колоритният учител х. Геро 
Мушек, при когото Чомаков получава първоначални зна-
ния и който е баща на неговия съученик и приятел и бъ-
дещ руски вице-консул в Пловдив Найден Геров. 

След Копривщица Чомаков с отличен успех учи в 
Пловдив при ерудирания гръцки шовинист Цукалас, пече-
лейки неговата симпатия. След това е ученик на “Новия 
Сократ” и създател на теосевията – Теофилос Каирис на 
о. Андрос. Независимо че при гърците (временно) елини-
зира името си на Йоанис Йоанидис, Чомаков е пламенен 
славофил (в свободен смисъл на думата). Той е почти до 
пароксизъм ентусиазиран от съзнанието, че като българин 
принадлежи на многолюдното семейство на славянските 
народи, пред които се открива бляскаво бъдеще. 

Висше образование по медицина Чомаков получава в 
Италия и Франция. Повлиян е от Ризорджиментото и него-
вия девиз “Italia farà da se147”. Усвоява френски, тогаваш-
ния международния език, но сърцето му продължава да 
принадлежи на славянството. Например, посещава специ-
ално Ливорно за да се срещне с княз Михаил Обренович. 
Във Флоренция завързва сърдечно приятелство с руски 
генерал, което обаче приключва конфузно щом става яс-
но, че студентът по медицина не само е запален славо-
фил, но и мечтае за отделна българска Църква. В Париж 
Чомаков пък е чест гост на “Хотел Ламбер” и членува в 
основаното от княз Чарторски през 1848 „Славянско дру-
жество”. 

През пролетта на 1861 Чомаков като представител на 
Пловдив и София в Църковния въпрос заминава за Цариг-
рад, където ще прекара 17 години – до лятото на 1878. Тук 
дейността му се характеризира с поливалентна отворе-
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ност. Има контакти с дипломатическите представители на 
Франция, Англия, Австрия, Сърбия и, вероятно, Италия, с 
полски емигранти и османски сановници. Настоятелно 
ухажван както от католическите, така и от протестантските 
мисионери, Чомаков остава безрезервно предан на пра-
вославието. Макар да се бори безкомпромисно с Цариг-
радската патриаршия в името на българска църковно-
национална независимост, той лекува някои от патриарси-
те (например, Софроний ІІІ) и често си служи с гръцкия 
език, който добре владее. Първоначално редовно ще го 
срещнем и в руското посолство.  

През дек. 1861 в Цариград Чомаков участва в създа-
ването на славянски клуб. Според княз Лобанов-Ростов-
ски, тогавашен руски посланик при Портата, това е външ-
ната форма на славянски съюз, в който да участват сър-
бите, българите, далматинците. В клуба Чомаков е второ-
то по значимост лице, след сръбския дипломатически 
агент при Портата Йован Ристич. Той е лекар по профе-
сия, продължава Лобанов, ползва се с много голямо влия-
ние сред съотечествениците си и се отличава от остана-
лата маса българи с интелигентността си и с просветения 
си патриотизъм.148  

Чомаков, заедно с други български първенци сегиз-
тогиз, по Коледа или Великден, е канен в руското посолст-
во.149 В неговия архив се намира писмена покана от княз 
Лобанов-Ростовски за такова посещение с дата 15/27 
февр. (1862?).150 25 години по-късно, вече като посланик 
във Виена, Лобанов-Ростовски помни, очевидно с хубаво 
чувство, Чомаков.151 

Отношенията между Чомаков и Лобанов не се свеждат 
просто до любезно познанство. Двамата трябва да са ко-
ординирали ходовете си – например, те резултатно си 



ЧОВЕКЪТ Е ИСТОРИЧЕСКО ЖИВОТНО 138 

сътрудничат срещу току-що сключената българска уния с 
папата. „В 1861 г. Чомаков бе лично у кн. Лобанов, свиде-
телства Найден Геров, и го помоли от името на остана-
лите [български]представители [по Църковния въпрос] 
да ме повика за известно време в Цариград и две седми-
ци след моето пристигане унията започна да се разпа-
да, а след месец Йосиф [Соколски – българоуниатски ар-
хиепископ] вече беше в Русия. Тогава можеше и съвсем 
да се унищожи унията и да се даде на Църковния въпрос 
съвсем друга насока, ако Мисията [т.е., руското посол-
ство в Цариград] не бе спряла след първите победи, и 
второ, ако тя бе излязла от положението си на наблю-
дател.”152 

Около 1863 обаче Чомаков разбира, че Русия не виж-
да интерес в и поставя непреодолими пречки пред създа-
ването на българска национална Църква. Тогава той въз-
лага всичките си надежди на турци и англичани и това ес-
тествено го вкарва в конфликт с новия руски посланик в 
Цариград, генерал Игнатиев. Следва, обаче, да се помни, 
че Чомаков е опортюнист, за който в политиката няма нито 
вечни приятели, нито вечни врагове. При това, неговата 
дейност в османската столица има характер на възможно 
най-дипломатична игра.  

Отношенията му с Игнатиев не са някакъв непреодо-
лим антагонизъм. Например, през пролетта на 1874, обез-
покоен от разрастващото се униатство в Македония, Чо-
маков е готов, както през 1861, да се разбере с русите, 
като приеме Екзархията да изнесе своето седалище от 
Цариград и уреди отношенията си с Патриаршията. “Дали 
превращението на Чомаков е искрено, докладва по този 
повод Игнатиев на Горчаков, и наистина ли той има съ-
щата цел като нас ще проличи незабавно от неговите 
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действия, а аз бих бил щастлив да го срещна на пътя, 
по който бихме вървели заедно.”153 

По един и същи път с русите Чомаков ще тръгне едва 
през 1878. Година по-рано, през 1876-77, той се обявява 
срещу очакваната руско-турска война, защото смята, че тя 
за Северната империя от освободителна може лесно да се 
превърне в завоевателна. Също така, той се опасява, че 
каквато и да бъде евентуалната война, тя би довела до 
необратимо разпокъсване на все още неукрепналата бъл-
гарска нация. Най-сетне, обладан от национална гордост, 
той е убеден, че българите както сами са възстановили 
националната си Църква, също така сами трябва да възс-
тановят и националната си държавност.  

Пленен обаче от Санстефанския мир, Чомаков се връ-
ща към някогашната си русофилия. Връща се и в Пловдив. 
Там печели симпатията на губернатора ген. Аркадий Сто-
липин, който го прави шеф на румелийското здравеопаз-
ване. Чомаков жени дъщеря си за руски офицер, капитан 
Владимир Александрович Петров, и неговите потомци и до 
днес носят руско-българската фамилия „Петров-Чо-
маков”. През 1882 събира волни пожертвувания за издига-
не паметник на Александър ІІ в Копривщица. 

Както е известно, със Съединението 1885 за руско-
българските отношения настъпва сериозно изпитание. 
През май 1887, по повод руските опити за намеса във вът-
решните работи на България, Чомаков се обръща към от-
давнашния си приятел екзарх Йосиф с предложение да 
оглави депутация в Петербург. Екзархът трябва да убеди 
имп. Александър ІІІ, че няма да намери по-големи русо-
фили от българите, които обаче искат сами да се управля-
ват. Съвсем в духа на Достоевски, който настоява, че ако 
Русия иска да привлече славяните, тя трябва безусловно 
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да зачита тяхната свобода154, Чомаков патетично пише: И 
нашите предци, и ние днес имаме такава величествена 
идея за руските императори, която може да се сравни са-
мо с представата на древните за боговете; всички българи 
са дълбоко признателни на Русия и искат да живеят в най-
тесни отношения с нея. Но трябва ли от тях да се иска да 
платят дълга си към освободителката със същата онази 
свобода, която тя им донесе преди по-малко от едно десе-
тилетие?155  

Според мен, изложеното до тук дава достатъчно осно-
вание да се каже, че Чомаков е по-скоро русофил отколко-
то русофоб. Впрочем, дихотомията русофилия – русофо-
бия е не съвсем подходящ подход към неговата вярна ха-
рактеристика. Най-правилната отправна точка за това би 
било твърдението, че Чомаков е преди всичко многозас-
лужил български патриот, безусловно предан на славянс-
твото и на православието. 



“ВИЙ ПРЪВ СТЕ ПОБОРНИК ПО  
МАКЕДОНИЯ” 

 (Югозападната българска земя във възгледите  
и делото на д-р Стоян Чомаков)156 

Македония заема много важно място във възгледите 
и дейността на д-р Стоян Чомаков.157 Именно той е този, 
който в Църковната борба най-категорично настоява тази 
българска област да не се оставя на Патриаршията.  

Според С. Радев Чомаков прави това по национал-
интегралистки и геополитически съображения: ”Без Маке-
дония, говорел Чомаков, България ще остане не само 
осакатена в национално отношение, но и политически 
нежизнеспособна. България ще бъде осигурена за своята 
независимост само когато ще се допира открито до 
море, а това може да има само чрез Македония.”158  

Тук са необходими някои уточнения. 
За да държи безусловно на Македония Чомаков ще е 

имал и лични мотиви – през целия му съзнателен живот 
негови неизменно най-добри приятели и съратници са 
братята Петър (сетне Панарет Ксантийски и Пловдивски) и 
Константин Мишайкови от Битолско. С тях се сближава 
още на о. Андрос, когато, тримата заедно откриват, че не 
са сред “малкото останки от варварското племе на 
българите”, както са ги уверявали техните гръцки учители 
в Битоля и Пловдив, а че тези българи населяват по-
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голямата част от Балканския полуостров.159 Този момент 
трябва да е определящ в неговия живот. Най-вероятно 
именно тогава страхът българите да не загубят естестве-
ната си самоличност и блянът за тяхното национално ос-
вобождение и единство стават стожер на неговото мисле-
не.  

Що се отнася до излаз на открито море, българите 
могат да го имат не само чрез Македония, но и чрез Тра-
кия. Благодарение на Първата балканска война България 
през 1913-1918 опира южната си граница о Средиземно 
море тъкмо посредством тракийския бряг между реките 
Места и Марица. Наистина, там няма добри пристанища. 
Най-удобното – Еноското (Дедеагачското), при устието на 
Марица – отстъпва значително на македонската столица 
Солун. Впрочем, и Чомаков всъщност настоява в Екзархи-
ята да влезе не само Македония, но и (Южна) Тракия – 
най-вече епархиите Одринска и Маронийска. 

Но така или иначе национал-интегралистката страна 
на въпроса за разграничението между Патриаршията и Ек-
зархията се оказва най-важна. Македония е и по-пред-
ставителна, македонските българи са и значително по-
активни в Църковния въпрос от тракийците. Освен това, 
руската дипломация, която е силен фактор в Българското 
възраждане, е крайно чувствителна към Одрин, пазейки го 
за себе си като ключ към Цариград откъм европейската му 
страна. Заради всичко това най-често проблемът за бъл-
гарското национално единство, и в Църковната борба, и 
по-сетне, се идентифицира с Македония.  

Още от началото Чомаков се старае максимално да 
ангажира Македония във Въпроса. Той установява и под-
държа редовна връзка с видни българи от тази област с 
желание да предизвиква, направлява и закриля патрио-
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тични инициативи. На места той действа пряко, на места – 
косвено, чрез свои съратници, имащи влияние тук или там.  

Една от първите македонски епархии, с която той 
влиза в един вид официален контакт, ще да е била Дебър-
ската, която през 1863 се отказва от Патриаршията и го 
упълномощава, заедно с Хр. Тъпчилищов и Д. Гешоглу, да 
я представлява в Църковната борба.160 В 1863-64 Чомаков 
помага за националния напредък на неврокопските бълга-
ри.161 За същото действа и в Драма.162 Сред най-изтъкна-
тите сътрудници на Чомаков в Македония е Стефан Вер-
кович – българист от мащаба на Венелин и Иречек, който 
прекарва дълги години в югозападните български земи за 
да ги изучава.163 Преписка, все с цел насърчаване нацио-
налното пробуждане в Македония, Чомаков има и с други 
от видните тамошни възрожденци. Например, с архим. 
Павел Божигробски и с чорбаджи Георги Гогов от Воден164, 
с Константин и Георги Динкови в Солун165, с х. Георги Ива-
нов, търговец в Драма166, с охридчанина Кузман Шапка-
рев167, с братя Робеви168, с х. Димко Хаджииванов от Горно 
Броди, Демирхисарско, и с х. Михаил Йоанов от Мелник169, 
с Михаил Манчев170 от Битоля, представител на Охридска 
епархия в Църковно-народния събор 1871. През 1870-те 
години чест гостенин на Чомаков и “горещ съмишленик” 
на неговия “Кръжок” е и Тодор Кусев, родом от Прилеп171, 
по-сетне Старозагорски владика. 

През 1874 в Цариград Чомаков се запознава с Ца-
ревна Миладинова, на която помага да си намери учителс-
ко място. Тъй като няма запазена снимка на баща й Дими-
тър, Чомаков се нагърбва с възпроизвеждане на неговия 
образ, чрез който да се популяризира името на един от 
най-видните български възрожденци от Македония. Той 
възлага на една от щерките си, която добре живописва, да 
нарисува портрет на Димитър Миладинов (по описания и 
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по снимка на брат му Константин – тъй като двамата си 
приличали „като две китки босилек”), който е фотогра-
фиран и разпространен и който близки и познати намират 
за много точен. Така се стига до комбинирания портрет с 
ликовете на двамата братя Миладинови. Днес той е все-
известен, съдържайки единственото като че ли що-годе 
автентично изображение на по-стария от тях.172 

Като се знаят ролята на Чомаков и неговото отноше-
ние към Македония и специално към Охрид, съвсем осно-
вателно е да се предполага, че той е имал контакти173 и с 
Григор Пърличев, който води българското движение в Ох-
рид, а от май до ноември 1868 е в имперската столица. За 
съжаление, досега не са открити никакви документи, които 
да хвърлят светлина върху цариградския период от живо-
та на големия поет и патриот174 – така че нищо конкретно 
не би могло да се каже за инак твърде вероятните му кон-
такти с мирския водач на Църковната борба, който тъкмо 
тогава триумфално дочаква турския отговор на своето 
прошение (за което ще стане дума след малко) за възста-
новяване на Охридската архиепископия. 

През 1860-те години отношението към Македония е 
важен разграничителен белег в програмите на двете ос-
новни течения в Църковния въпрос – русофили и нацио-
нали. Първите са готови да изоставят цяла Македония или 
съществени части от нея в името на добри отношения с 
Русия и с Патриаршията, та евентуалната българска Цър-
ква да бъде изградена според всички формалности на ка-
ноните и да може да се разчита на помощ от царя. Оста-
вайки неизменно водач на националите, Чомаков смята, 
че България без Македония не е България и затова е го-
тов заради националното единство да жертва църковни 
канони. Той се старае да прилага един максималистичен 
националинтегрализъм, който не съвсем вярно се описва 
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с “Всичко, или нищо.” По-точно, макар и не толкова ефект-
но, би било да се каже, че Чомаков приема само такова 
решение на Въпроса, според което всички българи ще 
влязат в своя национална Църква.  

Своеобразен жалон в неговите национал-обедини-
телни усилия е годината 1867, когато той подема инициа-
тива, която би могла да предотврати раждането на оказа-
лия се проклятие за съвременна България Македонски 
въпрос. Тогава патриарх Григорий VI, предлагайки отдел-
на българска Църква, отказва в нейния диоцез да включи 
както Македония, така и Тракия. 

Убеден, че може да получи повече, Чомаков отхвър-
ля този проект и предлага възстановяване на унищожена-
та в 1767 Охридска архиепископия. Сам Охрид, заради 
старата си слава на църковен център, се смята за “второ 
Търново” и има свои първосвещенически амбиции. Водени 
от Д. Миладинов, през 1860 неговите жители официално 
упълномощават цариградските си сънародници да искат 
това.175 Ентусиазиран поддръжник на тази идея е и Пър-
личев. Той пише статия за унищожаването на Охридска 
архиепископия, прави и песен176 за това. Надарен оратор, 
на 28.05.1867 той свиква многолюдно събрание, на което 
призовава да се възстанови някогашната автокефална 
българска църква. С такова искане събранието изпраща 
две изложения на ръководството на Църковната борба – 
едното за Портата, другото за Патриаршията. От Цариград 
отговарят с писмо, подписано от Чомаков и др., че охридс-
ките желания са основателни и ще бъдат подкрепени.177 И 
действително, на 26 авг. 1867 Чомаков подава прошение 
на Високата порта за възстановяване на Охридската ар-
хиепископия, на която сега да се подчинят всички българс-
ки епархии, които биха пожелали това.178 
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След малко повече от година Портата връчва на Чо-
маков два проекта за решаване на Българския въпрос. Те 
предвиждат екстериториална Църква, в рамките на която 
могат да влязат всички българи. Чомаков смята, че целта 
е постигната. Той праща из провинцията циркуляри, в кои-
то четем патетични редове като следните: Народът ни се 
освободи от користолюбивата власт на едно чуждо духо-
венство. Следователно, смятаме нашето желание напъл-
но постигнато. Да си честитим този светъл ден, в който 
поглеждаме слънцето, в който и ние ставаме народ и в 
който поемаме управлението на нашата религия и на на-
шия вътрешен живот. Нека, прочее, братски се поздравим 
с “Народът въскресе! … Нашата Охридска и на цяла 
България Архиепископия” възкръсна за нов живот; нека 
всички се устремим към този феникс, да си подадем брат-
ска и християнска ръка и да влезем пълни с високи чувст-
ва в това “антично здание”.179 

Но Охридският проект на Чомаков не се реализира в 
нито една от двете си разновидности. Русия не го приема, 
турците оттеглят своята подкрепа, а срещу него заработва 
и т.н. Севернобългарска партия начело с Иларион Мака-
риополски. В нейните представи националното единство, 
за което Чомаков настоява безусловно, може да се пос-
тигне полека-лека, след като първо българската Църква се 
възстанови върху Дунавска България с център Търново.  

В крайна сметка решаването на Въпроса не става 
чрез реставрация на някоя от двете средновековни бъл-
гарски религиозни институции (Охридската и Търновска-
та), а чрез създаване на нова Църква, чийто глава ще се 
установи в Цариград.180 Това отговаря на интересите на 
Портата, която иска българският етнарх да � е пред очите. 
От полза и за българите е духовният им център да не е 
забутан някъде в провинцията, а да се намира в столица-
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та. Прагматичният Чомаков, въпреки надеждите, които да-
ва на Охрид, в Църковно-народния събор 1871 защитава 
тъкмо това гледище и тъкмо то се налага.181 Начело с 
Пърличев, който в реч182 от 8.03.1870 бе представил ек-
зархийския ферман като възстановяване на Охридската 
архиепископия, охридчани са много разочаровани и пишат 
оскърбително писмо до Събора.183 

Независимо че през 1860-те години българското въз-
раждане бележи значителни успехи в Македония, тя не 
влиза в диоцеза на Екзархията, във Фермана 1870 нейни-
те епархии (с изключение на Велешката) са обявени за 
спорни. Църковно-народният събор 1871 допуска техни 
представители в редиците си, но ги неглижира. Не такава 
е позицията на Чомаков, който си остава най-виден ратник 
за избавяне на Македония от фанариотското владичест-
во.184 Например, през май 1874 Натанаил Охридски насто-
ява пред Чомаков за подкрепа, като напомня, че труднос-
тите в Охрид се отразяват на всички македонски епархии, 
и бележи: “Вий пръв сте поборник по Македония.”185  

И наистина, при всеки удобен случай или при всяка 
опасност за националното единство Чомаков не пропуска 
да напомня, че Македония трябва да влезе в Екзархията. 
Възползвайки се от своите широки връзки и от големия си 
авторитет той вдига на борба ту една, ту друга македонска 
епархия, застрашена да стане жертва на отстъпки от бъл-
гарска страна заради хатъра на Патриаршията и на руската 
дипломация. 

През 1873-75 смесените епархии играят ролята на 
разменна монета в българо-гръцките помирителни прего-
вори. Благодарение на Чомаков, и най-вече на Богоявлен-
ската акция (1872) на неговата партия, Екзархийският фер-
ман започва да се прилага без да се жертва нито една 
смесена епархия. След организиране основните звена на 
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екзархийското управление идва ред и на плебисцитната 
част от неговия член 10. Не успял през 1872-73 да го от-
мени в името на екстериториална екзархия, Чомаков по-
вежда борба за започване на неговото прилагане, която 
през есента на 1873 се увенчава с важен резултат - Пор-
тата издава инвеститурни грамоти за Скопския и Охридс-
кия владици на получилата първата си плебисцитна побе-
да Екзархия.186  

Това е значителен успех. Макар и нетраен, той по-
казва пътя, по който 20-ина години по-късно цяла Македо-
ния ще се присъедини към Екзархията. 

В заключение мога само да цитирам думите на Ди-
митър Ризов от негово писмо до Чомаков с дата 8 март 
1889: “Солунската бълг[арска] книжарница на г. К. Се-
мерджиев & Сие ми е възложила редакцията на един го-
лям македонски календар. Ето защо аз се обръщам към 
Вас като до един от главните деятели по Черковния 
въпрос и, следователно, един от ония бълг[арски] дея-
тели, които най-много са способствовали за възражда-
нието на българизма в Македония, с настоятелна молба 
да вземете участие в тоя календар. Най-ценното нещо, 
което Вий бихте могли написа за тая-годишний кален-
дар са Вашите  в ъ с п о м и н а н и я  п о  у ч а сти ето  
н а  Ма к е д о н и я  в  Че р к о в н и я  в ъ п р о с  [разредка 
Д.Р], ...”187  

Планираният календар не излиза.188 Не е известно 
дали Чомаков праща свои спомени на Д. Ризов - но се на-
дявам, че в основното те не биха се отличавали кой знае 
колко от това, което представям с настоящия текст. 



”ВЪЗСТАНИ, МОЯ ВОЛЙО” 
(Любен Каравелов и Стоян Чомаков –  

родство и отношения, прилики и единодействия)189 

Както е известно, в Българското национално движение 
Любен Каравелов190 е шеф на революционната, а Стоян 
Чомаков191 – на еволюционната партия. Така че в настоя-
щия текст ще стане дума не само и не толкова за лични, 
колкото за идейно-политически и партийни отношения. 

Преди да ги проследя бих искал да изтъкна, че съдби-
те на Каравелов и Чомаков, които, освен че са земляци, са 
и далечни братовчеди, се поддават на небезинтересно па-
ралелизиране. 

Най-напред, освен чисто политическата, и двамата 
имат значима професионална дейност: Каравелов е сред 
създателите на съвременната българска литература, Чо-
маков – на съвременната българска медицина. 

Когато Каравелов влиза в Революционното движение, 
то вече има своята почти десетгодишна история, но тъкмо 
той е, който създава БРЦК. Тази организация, въпреки 
всичките си недостатъци, така или иначе смогва, наистина 
по един трагичен начин, чрез Априлското въстание да пос-
тигне целите си – възстановяване на българската дър-
жавност. И Чомаков не е създател на Църковното движе-
ние, но пък най-вече негова е заслугата за извоюването на 
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Екзархията, която институционализира и легитимира бъл-
гарската нация.  

Прочее, без съмнение и двамата са сред най-крупните 
ни възрожденци. Но в най-решителния момент – средата 
на 70-те години на 19 в. – и двамата правят кардинални 
грешки: единият като се променя, другият – като не се про-
меня. Каравелов, не вярвайки в собствените сили на бъл-
гарския народ, еволюира от революционер в еволюцио-
нист и така се обрича на изолация. Чомаков, напротив, е 
убеден, че българите са в състояние сами да постигнат 
постепенно и с мирни средства своите цели и затова ос-
тава непоколебимо верен на еволюционистките си възг-
леди, чрез които бе постигнал значителни успехи. Но това 
също се оказва погрешно.  

Така двамата копривщенци, които имат изключителни 
заслуги за израстването на своята родина, посрещат като 
аутсайдери нейното Освобождение в 1878. Каравелов 
умира само година след това, но той винаги се е радвал 
на обичта на следващите поколения. Чомаков живее още 
15 години, като е принуден да започне от нулата своята 
обществена дейност, в която и сега постига немаловажни 
резултати. Но потомството не е било особено разточител-
но в симпатиите си към него. 

Какво знаем за отношенията между Каравелов и Чо-
маков? 

Вероятно най-известната политическа декларация на 
Каравелов е стихът "Не вярвам аз, че калугер ще спаси 
раята - Свободата не ще екзарх, иска Караджата". Това 
и днес често цитирано заявление на председателя на 
БРЦК като да предполага по дефиниция, че неговото от-
ношение към създателя на Екзархията и шеф на еволю-
ционната партия в Българското възраждане Стоян Чома-
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ков може да е само враждебно или най-малкото силно ре-
зервирано.  

Всъщност, нещата стоя точно по обратния начин. Ос-
вен защото са земляци и далечни роднини, Каравелов и 
Чомаков, независимо че единият е революционер, а дру-
гият – еволюционист, трябва да са изпитвали силно чувст-
во на сродство и поради – без да броим патриотизма – об-
щото си преклонение пред либералната демокрация. 

За отношението на Чомаков към Каравелов данните са 
оскъдни, но красноречиви. Например, в писма до сина си 
от 1860 Стойчо Каравела му пише, че г-н Стоянчо (Чома-
ков) го максус192 поздравява и че пита какво учи в Моск-
ва193. През лятото на 1872, пък, революционерът Петър 
Берковски, чакайки учителско място от Екзархията, се за-
познава с по-видните цариградски българи. Ето какво меж-
ду другото си спомня той за Стоян Чомаков 30-ина години 
по-късно: 

«Благодарение на нашата народна демократическа 
черта, [освен официалното запознанство в Екзархията] 
удостоих се да бъда приет на 2-3 реда в домът на Д-р 
Чомаков и на обикновена софра. От протосингелът на 
Екзархията дядо Симеон, а отпосле Варнеско-Преслав-
ски митрополит, уважаемият наш Д-р Чомаков узнал 
моето ученическо минало. Вероятно по причина на това 
последното той ме внимателно и с любопитство раз-
питваше за делата на нашата емиграция и нейните 
предводители, особено за неговия съотечественик Лю-
бен Каравелов… Тук узнах, че той [Чомаков] бил в тече-
ние на нашите народни политически дела. Един наш по-
литически разговор в домът му свършихме един ден с 
пеене на български народни революционерни песни: той 
ме накара да му ги изпея, а двете му дъщери, момичета, 
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приглашаха на фортепияно – и всичко това ставаше в 
столицата на османлиите!” 194 

За ответната реакция можем да съдим най-вече по 
мемоарите и особено по публицистиката на Каравелов. Да 
започнем със «Записки за България и българите»195, чий-
то първи вариант, както е известно, се появява на руски 
през 1867:  

«В Пловдив се е появила първата планета на бъл-
гарското възраждане. Първата дума против фанариот-
ското иго и първият протест против гръко-азиатската 
гангрена са се родили в Пловдив и в неговите окрест-
ности. Аз и до тая минута помня честните лица на 
Атанаса Вълковича, на Стояна Чомакова, на Георгия 
Стояновича и на Найден Герова, които изрекоха първа-
та свещена дума: «ние сме българи и желаеме да живеем 
български». Нека говори кой що ще, а България е обязана 
твърде много на тия четири гражданина и на техните 
велики души. Тия първи произнесоха с гордост и с благо-
склонност името «българин» и повдигнаха гласа си за 
защитата на това име; тие първи откриха фалши-
востта на фанариотите и посъветваха българския на-
род да се не каля в ромейското блато.»  

Всъщност, началните си стъпки Църковният въпрос 
прави не в Пловдивска, а в Търновска епархия, но пък 
след Кримската война градът на тепетата чрез своя ца-
риградски представител Чомаков ще го оглави и доведе 
до успешен край - и в този смисъл можем да приемем 
първенството, което му приписва Каравелов.  

В повестта си «Децата не приличат на бащите си» 
(1875, 1878) Каравелов с още по-голямо възхищение ри-
сува образа на Доктора, зад който проглежда Стоян Чома-
ков. Докторът изповядва култ към волята и смелото дейст-
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вие, препоръчвайки на един млад и нерешителен патриот 
молитвата: «Възстани, моя волйо, и земи онова, което 
ти се не дава от другите; ще да работя, ще да жерт-
вам, ще да се мъча – и всичко ще да бъде мое.”196  

Що се отнася до публицистиката, в своите вестници 
председателят на БРЦК високо оценява ролята на Чома-
ков и му дава силна морална поддръжка. Например, по 
повод Богоявленската акция от 6 ян. 1872, с която Чомако-
вата партия упражнява ефикасен натиск върху меродав-
ните фактори (а това е най-вече Русия) да пристъпят към 
приложение на Екзархийския ферман, в печата се разгаря 
ожесточена полемика. Коментирайки подробно кореспон-
денция от Цариград в „Московские ведомости”, Караве-
лов пише следното в уводната статия на „Независимост” 
от бр. 36, 19 февр. 1872197: 

„Гореказаният кореспондентин напада на г. Чомако-
ва и на о. Панарета Пловдивски, нарича ги лъжовни пат-
риоти и разказва ни, че тия личности работят не за 
народното добро, а за своите лични интереси. … Ние 
сме говорили много пъти, ще да кажеме и сега, че дейс-
твията на г. Чомакова или желанията на о. Панарета 
произхождат не от личните каприции на тогова или на 
оногова, а от требованията на самият народ. Ние не 
познаваме днес нито един българин …, който да не 
одобрява убежденията на тия две лица. Освен това ние 
отдавна вече познаваме г. Чомакова, познаваме негова-
та честност, знаеме неговите самопожертвувания и 
неговите народолюбиви цели, следователно сякога ще 
да бъдем в състояние да опровъргнеме клеветите на 
секи един фанариотски дописник ...” 

Така стигаме и до толкова известния, но и като прави-
ло изваден от контекста и доста произволно тълкуван Ка-
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равелов стих „Не вярвам аз, че калугер ще спаси раята - 
Свободата не ще екзарх, иска Караджата". Той е написан 
през февруари 1872 за да напомни на българите, че, въп-
реки току-що избрания пръв екзарх, окончателната цел 
все още не е постигната. Освен това, следва да се напом-
ни, че Каравелов подкрепя кандидата на Чомаковата пар-
тия за български първосвещеник – Иларион Ловчански. 
Както е известно, първоначално битката за екзархийския 
трон е спечелена именно от него, но Русия не одобрява 
този избор, който поради тази причина е повторен. Този 
път побеждава човекът на граф Игнатиев, Антим Видинс-
ки, когото пък Каравелов не харесва. Прочее, председате-
лят на БРЦК е разочарован не толкова от Екзархията, 
борбата за която той най-активно следи и подкрепя, колко-
то от личността на първия екзарх, за когото не без основа-
ние се опасява, че ще превърне нововъзстановената Цър-
ква в копие на ретроградната Вселенска патриаршия. 

Шест месеца по-късно, през лятото на 1872, избухва 
вероятно най-шумната в българския възрожденски печат 
дискусия. Поводът е отдавна желаният, но сега конкретно 
подготвян, Църковен събор от Патриаршията, която смята, 
че, обявявайки Екзархията за схизматична, ще задържи 
много българи под властта си. Докато умерените в Църков-
ния въпрос всячески се стараят да отклонят такава възмож-
ност, националите на Стоян Чомаков, в съгласие с възгле-
дите на своя водач за необходимост от максимално отда-
лечаване от гърците, се стремят тъкмо към обратното, 
питайки се: „какво ще направи патриархът, ако направим 
една стъпка напред и даже ако изменим някои неща в 
нашата Черкова?”198 

Изразител в печата на второто гледище става Т. Ико-
номов със статия в сп. „Читалище”, на която туря същото 
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заглавие „Една стъпка напред”.199 В нея се изтъква, че 
българите трябва да търсят не в каноните и в решенията 
на вселенските събори основания за създаване на собст-
вена йерархия, а в утвърждаващите се след Великата 
френска революция от 1789 права на личността и на на-
цията, като се предлага Екзархията да се устрои в унисон 
с духа на времето, а не съобразно традицията. Сетне, със 
заимстван от „Revue des deux mondes” текст200, Т. Иконо-
мов убедително показва, че християнството във всичките 
му аспекти не възниква изведнъж в завършен вид, а пре-
живява множество фази, предизвикани от промените в ос-
таналите области на живота. 

Тази статия вдига безпрецедентен за българските ус-
ловия шум. Причината е не само в нетърпимостта на уме-
рените, но и във факта, че в него те виждат не просто из-
разяващ личното си мнение журналист. Екзархийският 
Св.Синод веднага остро реагира на „Стъпката” и в на-
рочна декларация я заклеймява като посегателство върху 
православието.201 За да дискредитират противниците си 
умерените конкретизират това обвинение – касаело се за 
опит да се вкара Екзархията в протестантизма и за въвеж-
дане на принципа „вярата може да се променява като 
дрехата”.202  

Веднага на помощ на Т. Икономов се притичва „Маке-
дония”, която излиза с много материали в негова защита. 
Сред тях е и може би най-смелият текст на легалната ни 
публицистика през Възраждането – статията „Двете кас-
ти и власти”.203 Ако „Една стъпка напред” е проникната 
от идеята за радикално религиозно реформаторство, пуб-
ликацията на Славейков излъчва не по-малко радикален 
социално-революционен патос. Тя е достойна за лебедова 
песен – каквато и става – на неговия вестник.  
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Славейков се обявява срещу двете „касти” (в смисъл 
на „съсловия”), които, по подобие на положението в Пат-
риаршията, вземат властта в Екзархията – чернокапците и 
чорбаджиите, като припомня, че народът е водил църков-
ната си борба за да се отърве и от едните, и от другите, 
против „калугерократията и аристократията”. Ако 
оформящото се сега екзархийско духовенство не се отка-
же да подражава на фанариотите и не прегърне стреме-
жите на народа, заплашва той, то българското трето със-
ловие ще помете, също както във Френската революция, с 
една радикална социално-политическа борба другите две 
съсловия – чорбаджиите и заелото се да ги обслужва ду-
ховенство. Като конкретен случай на такъв владишко-
чорбаджийски съюз се сочат Григорий Доростоло-Червен-
ски и х. Ив. х. Пенчович, срещу които се отправят и остри 
лични нападки. 

Прочее, заради последните, пък и заради бунтовничес-
кия дух на статията като цяло, това става последния брой 
на „Македония”, а Славейков за около месец влиза в зат-
вора. 

Умерените са убедени, че зад Т. Икономов и П. Сла-
вейков стои Чомаков и в такъв смисъл печатат пространни 
и резки критики в няколко поредни броя на „Право”.204 
Например, с инициали „Х.Х.” под заглавие „Расприте” там 
се заявява: Чомаков отрича да има нещо общо с „Една 
стъпка напред”, но знаем твърде добре, че той е насър-
чавал ония читалищни членове, които отидоха „една 
стъпка напред”.205 Думата не пропуска да вземе и сам 
редакторът на вестника, Ив. Найденов, отправяйки към 
Чомаков лични нападки. Те от своя страна предизвикват 
пространна остра дописка в полза на последния от Плов-
див, която дописка Каравелов, следящ внимателно цариг-
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радските прения, отпечатва със свой одобрителен комен-
тар в „Свобода”206. 

Най-логично ми се струва настоящият текст да завър-
ши с препратка към Стоянзаимовия животопис на Левски 
за станала по препоръка на Каравелов среща между 
Апостола и Чомаков. Тук няма да се впускам в описания 
на това събитие207. Само ще изтъкна, че тези колоритни, 
но упорито пренебрегвани в българската историография 
сведения изглеждат твърде достоверни и че те подкрепят 
тезата, която вече изпъква, надявам се, достатъчно ре-
лефно от казаното дотук, а именно, че волята за едино-
действие между еволюционистите и революционерите в 
Българското национално движение е била по-силна от тех-
ните противоречия. 



УЧАСТИЕТО НА Д-Р СТОЯН ЧОМАКОВ 
В СЪЕДИНЕНИЕТО 

В Съединението 1885 д-р Чомаков играе твърде важна 
роля – но това далеч не винаги се признава. Много по-
често тя се омаловажава и даже премълчава – което пък и 
днес прави в значителна степен вярна констатацията на 
неговата дъщеря Мария, „че като нарочно да е бил уст-
роен един комплот на мълчание около името”208 на баща 
й. 

Както е известно, обединение на двете Българии е 
най-актуалният въпрос за българите в първите години 
след Освобождението.209 За него непрекъснато се говори, 
с него се спекулира, за него се мечтае, в негово име се и 
работи. 

Към него обаче решително тръгва едва БТЦРК, начело 
на който застава един от апостолите на Априлското въс-
тание и негов вдъхновен и надарен летописец – Захари 
Стоянов. Той не само широко използва идейния и органи-
зационен опит на предосвобожденските ни революционе-
ри, но има и амбицията – споделяна, впрочем и от широ-
ката общественост – с една успешна съединистска акция 
да повтори в победоносен вариант трагичното Априлско 
въстание от пролетта на 1876.  

Според С. С. Бобчев главен вдъхновител на Захари 
Стоянов става Чомаков. „Умствени сътрудници на Заха-
ри Стоянов [в делото на Съединението], пише този стар 
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противник210 на Доктора, бяха между други на първо мяс-
то д-р Чомаков.” В едно не много ясно писмо, може би от 
началото на 1885, до З. Стоянов срещаме следните думи, 
които също говорят, че по това време между председате-
ля на БТЦРК и някогашния водач на Църковната борба са 
съществували определени отношения – може би не без 
връзка с готвеното Съединение: „драги Захари решавай 
ти всичко сам заради мен и както ти решиш аз ще бъда 
доволен и само благодарен за твоето дружеско участие. 
Оправяй се с Чомакова и решавай всичко”.211  

Сам Чомаков обаче твърди, че не бил свързан с начи-
нанието, но веднага се присъединил към него, защото то, 
както и Богоявленската акция през 1872, било стремление 
всеобщо и справедливо.212 

Дали защото е имал в съединителския замисъл реал-
на, или пък защото е могъл да играе при неговото осъщес-
твяване представителна, роля, в решителното заседание 
на БТЦРК на 26 юли 1885 в Дермендере Чомаков е набе-
лязан като един от членовете на Временното правителст-
во, което трябва да смени генерал-губернатора Кръстевич 
и неговия Директорат.  

Както е известно, „Пловдивската революция” или 
„Превратът”, както тогава наричат Съединението, става 
през нощта на 5 срещу 6 септ. Не без излишна театрал-
ност главният управител Кръстевич, комуто без оглед на 
големите му заслуги към България З. Стоянов лепва звуч-
ния прякор „Треперко паша”, с файтон и охраняван от 
една мома с гола сабя е разкарван из Пловдив за удовол-
ствие на ентусиазираните тълпи преди да бъде отведен в 
Голямо Конаре.213 

Прочее, 6 септ. 1885 е щастлив ден за Чомаков – и по 
идейни, и по лични214 причини.  
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Не само тържествува идеята за национално единство, 
пред която той винаги се е прекланял и в чието осъщест-
вяване играе важна роля, но и един стар негов противник 
е повален, чийто пост, при това с повишен статус („Пред-
седател на Временното правителство”), часове по-къс-
но ще му бъде предложен (той, впрочем, го отклонява, но 
приема подпредседателското място).  

И не само това.  
Шести септември слага началото на важни промени, 

които скоро ще реабилитират неговото минало. Стамбо-
лова България прави рязък външнополитически завой. Тя 
излиза от опеката на Русия, избирайки против волята й за 
свой княз Фердинанд Кобург-Готски, и тръгва да гради са-
ма съдбините си. Наистина, Чомаков вече е възрастен и 
почти не може да играе друго освен представителни роли, 
но той отново е в центъра на българските събития.  

Според някои съвременници, за Чомаков арестуването 
и публичното унижение на Кръстевич представлявало ли-
чен триумф, който той демонстрирал без особени задръж-
ки.215 Според Вазов в „Нова земя”216, пък, Чомаков не про-
пуснал даже да иззлорадства в самото лице на пазения от 
мома свой отколешен съперник. М. Маджаров217 също пи-
ше, че дори благодеянията, които Кръстевич му направил, 
не възпрели Чомаков „да са гаври по недостоен начин 
над неговата старческа, но достопочтена личност”. Но 
и Д. Юруков, и Ив. Вазов, и М. Маджаров са от партията на 
Кръстевич и сигурно, подобно на д-р Стамболски, в приве-
дените цитати не пропускат да позлепоставят един от про-
тивниците си.  

Наистина, между сваления генерал-губернатор и вед-
нага след това избрания подпредседател на Временното 
правителство има старо съперничество. В Източна Руме-



Участието на д-р Стоян Чомаков в Съединението 161

лия Кръстевич идва първо като помощник на Алеко Бого-
роди, а после го и замества на генерал-губернаторския 
пост. За самомнителния Чомаков, който не е в центъра и 
комуто при това непрекъснато натякват туркофилската му 
позиция от 1876-1877, тази ситуация надали ще да е била 
приятна. Освен това, двамата са в различни партии, а в 
1885 Кръстевич не подновява мандата на Чомаков в Об-
ластното събрание като депутат по назначение.  

Впрочем, би било неточно да си представяме отноше-
нията между двамата като несекваща вражда. Чомаков не 
е имал нито вечни приятели, нито вечни врагове. Както 
някога в Цариград, така и сега в Пловдив между тях два-
мата е имало не само борби и съперничество, но и сът-
рудничество, дори може би и опити за сприятеляване.  

Например, с дата 20 септ. 1879 Кръстевич пише218, 
между другото, от Пловдив на Георгаки Стоянович в Ца-
риград: „И Господин Чомаков, и честната му фамилия, 
при която живея много приятно от някое време насам, 
са много добре, и ви поздравляват заедно с сичката ви 
челяд.”219  

Що се отнася пък до станалото в нощта на 6 септ. 1885 
С. Радев220 твърди друго – според него тъкмо по настоява-
не на Чомаков е прекратено недостойното издевателство 
на Чардафон над Кръстевич.  

След свалянето на Кръстевич идва изборът на Вре-
менно правителство – в Градския съвет. На Чомаков пред-
лагат председателския пост, но той се съгласява да поеме 
само подпредседателство плюс ръководството на една 
нарочна комисия, която обикаля чуждите консулства за да 
ги информира официално за станалото и да помоли за 
одобрението на техните правителства.221  
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Комисията се представя най-напред на руския генера-
лен консул в Пловдив Игелстрьом с молба да съобщи в 
Русия и да изпроси одобрението на царя. Сетне посещава 
английското, френското и австрийското консулства, като в 
последното Чомаков търси контакт на четири очи с 
консула Погачер, с когото е близък приятел.222 

Работа се намира и за зетя на Чомаков, капитан Вла-
димир Петров, руски офицер на служба в румелийската 
милиция. Нему възлагат да взриви моста при Харманли, 
за да се затрудни евентуална турска военна интервен-
ция.223 Там той стига с дрезина към 5 часа следобед, къ-
дето местни хора, по телеграфическа заповед от Пловдив, 
вече били разрушили отчасти съоръжението, остатъците 
от което капитанът хвърля във въздуха с динамит.224 

Пълномощията на Временното правителство траят 
само няколко дни. На 9 септ. княз Александър пристига в 
Пловдив и приема неговата оставка, назначавайки за свои 
комисар и подкомисари съответно д-р Странски, П. Р. 
Славейков и Й. Груев, които временно да управляват Об-
ластта.  

На Чомаков пък князът възлага дипломатическа мисия 
в Цариград – да се договори пряко с Портата за признава-
не на Съединението във вид на персонална уния през гла-
вата на Великите сили, които (с изключение на Англия) се 
нареждат зад Русия в неговото осъждане.  

Пратеникът минава през Бургас, откъдето взема със 
себе си и Иванчо х. Петров, виден гражданин на черно-
морския град и негов бивш префект. Изпълнени с опасе-
ния за приема си от страна на турците, двамата потеглят 
на 21 септ. с кораб за отоманската столица. И наистина, 
пристигнали на следния ден, те веднага са отведени в 
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двореца, подложени на строг разпит и задържани там под 
нещо като арест. В Цариград двамата остават 40 дни.225  

Мисията им, препоръчана на княз Александър от бри-
танската дипломация, остава безрезултатна, поради же-
ланието на турците да се възстанови статуквото и поради 
страха им да вземат решение без съгласието на всички 
Велики сили.226  

С това ангажиментите на Чомаков не приключват. Той 
продължава да бъде сред защитниците на Съединението, 
вършейки поръчки „в средата на народа”227. Какви са били 
тези „поръчки” може да ни подскаже една негова фраза, 
която З. Стоянов си записва – очевидно като част от суро-
вия материал за поредното си произведение. Прочее, ста-
ва дума за следното.  

Както е известно, Портата, подкрепяна от Австрия и 
Русия, се опитва да възстанови statu quo ante, като за цел-
та праща в Пловдив трима свои делегати – арменеца 
Гадбан ефенди, турчина Лебиб ефенди и българина Про-
данов (родом от Габрово, султански бръснар). В бившата 
вече румелийска столица те се опитват да се държат ся-
каш нищо не се е случило, но властите им отказват офи-
циален прием с аргумента, че дипломатическите сноше-
ния са прерогатив на правителството в София. Най-ак-
тивен поддръжник на турските пратеници става управля-
ващият руското генерално консулство в града Игелстрьом, 
който заплашва, че, ако Румелия продължава да упорства, 
тя рискува вместо с Княжеството да се съедини с Од-
ринския вилает.228  

Ето и разказа на З. Стоянов: „В събранията, станали 
в Митрополията на 18 или 19 [ноем. 1885] от множество 
граждани, дошел и руският консул Игелстром, неканен, 
заедно с Н. Герова. Почнал: „Аз имам наставления да ви 
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обадя да приемете комисарите [Лебиб и Гадбан ефенди], 
които идат да изпитат вашите нужди. В противен слу-
чай ще дойдат турски войски с красни фески.” Геров 
превеждал. Гражданите протестират от няколко гърла 
из един път. Чомаков казал: „Защо ни мъчите. Ние сме 
научени с турците. Те ни мразят само за това, защото 
сте вие помежду [ни].”229 

Чомаков съставя и меморандум230 до консулите с ис-
кане да обяснят на своите правителства, че е немислимо 
връщане към status quo ante. Княжеството и Румелия са 
интегрална част от Османската империя и съединението 
им с нищо не нарушава международните договори. А на-
селението, след пролятата кръв във войната със Сърбия, 
не ще се спре пред нищо в защита на своето единство. 

Така, с действията си от 1885-86 д-р Чомаков свързва 
здраво и позитивно своето име с още една голяма българ-
ска победа - Съединението 1885. 



„С ПОЛЯЦИТЕ ВИНАГИ СМЕ СЕ  
РАЗБИРАЛИ ...”231

  

(Страници от историята на българо-полската  
взаимност) 

Не би било достатъчно да се каже, че историята на 
българо-полските отношения е дълга и богата. Тя е и 
твърде необикновена. Това е валидно най-вече за 19 в. 
Тогава двата народа нямат нито общи приятели, нито об-
щи врагове – и все пак намират общи ценности и общи 
цели. Някой би казал, че причината е в полския панслави-
зъм. Аз предпочитам да цитирам проф. Боян Пенев, който 
смята, че полско-българската взаимност се основава най-
вече на специфични сходства в съдбите на двата славянс-
ки народа. 

„С поляците винаги сме се разбирали – казва през 
1923 прочутият литературовед и литературен историк, 
който в същото време е и страстен полонист и полонофил. 
– Помежду ни няма никакви спорове, никакви вражди – 
напротив: свързвали са ни общи нещастия в недалечно-
то минало, които произлизат от един и същ източник. 
Ако има славяни, грубо онеправдани от славянството, 
това сме ние и поляците. Ние заедно почувствахме най-
силно недъзите на славянството и поради това най-
активно бихме могли да работим за неговото истинско 
възраждане, върху една по-реална основа – основата на 
равноправието, човещината и взаимното зачитане, - 
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могли бихме да излезем срещу националното самомне-
ние и заслепения шовинизъм, срещу насилието – срещу 
всички негови пороци, които застрашително го овладя-
ват.”232 

Констатацията на проф. Боян Пенев е твърде точна, 
но неговите надежди за водеща роля на поляци и българи 
в усъвършенстване на славянството остават неизпълнени. 
През 90-те години, изминали след по-горе цитираното му 
изказване, общуванията между Полша и България стъпват 
на широка основа и са твърде активни. От контактите 
между двата славянски народа през междувоенните годи-
ни най-много като че ли изпъква елитарният културен об-
мен.233 По време на Студената война България и Полша 
се озовават в един и същи военно-политически, икономи-
чески и идеологически съюз от държави, но имат различно 
отношение както към общия обществен модел, така и към 
общия лидер. По това време, като не броим многото ди-
рижирани прояви на взаимност, май за българите Полша е 
най-вече пример за дисидентство и прозорец към Запада, 
а поляците откриват, че Българското Черноморие е прият-
на и достъпна туристическа дестинация. След 1989 чрез 
„Кръглата маса” българското реформаторство тръгва по 
стъпките на „Солидарност”, опровергана е и „българска-
та следа” в покушението срещу папа Йоан Павел ІІ, но, 
дали поради свободното въздействие на императивни 
обективни дадености (манталитет, традиции, географско 
положение), или просто напук на изглеждащата казионна 
близост през 1944-89, България и Полша се раздалеча-
ват.234  

За характера на по-старите българо-полски връзки, а 
и за техния мащабен потенциал, като че ли напоследък 
напомни грандиозният медиен скандал от 2007 по повод 
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намерението Баташкото клане 1876 да се обяви за мит. 
Опитът за деисторизация на едно от най-емблематичните 
събития в новата българска история, както е известно, 
имаше за изходна точка картина на полския художник Ан-
тони Пйотровски. Тезата беше, че Пйотровски, воден от 
желанието да се превърне в полски Дьолакроа и имити-
райки шедьовъра на последния „Клането на Хиос” (1824), 
измислил Баташкото клане, което получило определяща 
роля в учредителния мит на съвременната българска на-
ция, наречен „Българско възраждане”. Нито едното, ес-
тествено, нито другото е вярно235, но за повърхностните 
познавачи (както в България, така и в чужбина) на бълга-
ро-полските отношения, които имат понятие за значител-
ния принос на поляците в Българското национално въз-
раждане, но зле познават самото Българско възраждане, 
такова едно твърдение би могло да прозвучи твърде прав-
доподобно – и това обстоятелство може би обяснява не-
бивалото ожесточение, с което българските митоборци от-
стояват една очевидно несъстоятелна теза. 

Инак, що се отнася до действителното полско учас-
тие в националното възраждане на българския народ, най-
много изследователско внимание е отделяно на реалиите, 
които възникват във връзка с дейността на Михаил Чай-
ковски236 – известен и до днес със своя Казак-алай и със 
своите литературни произведения на българска тема. Чай-
ковски, който по едно време е предлаган за княз на една 
евентуално автономизирана от турците България237, с ос-
нование минава за втората по значимост фигура в двуст-
ранните отношения – след онази на Владислав Варненчик. 

Неглижирана е, обаче, българската дейност на съз-
дадената по инициатива на Адам Мицкевич конгрегация на 
Отците Възкресенци. Вдъхновени от Христовото възкре-
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сение и обладани от идеята за възстановяване на полска-
та държавност, през 1863 те пращат своя мисия в Одрин 
за да заработят всеотдайно за българското възраждане. 
Именно тук Възкресенците създават прочутия някога, но 
днес като че ли позабравен, „Collegium Bulgaricum”. Той 
ще съществува повече от 50 години и ще даде отлично об-
разование на много младежи – и така ще помогне на бъл-
гарите да напуснат небитието на робството и да се доб-
лижат до европейската цивилизация. Макар сред Възкре-
сенците в България да не намираме толкова ярки личнос-
ти като Чайковски, от перспективата на днешния ден тях-
ното дело изглежда по-трайно и по-безспорно.238 

Неоправдано слабо е познато и полското участие в 
Освободителната война 1877-78 – но пък на тази тема се 
планира скорошна българо-полска конференция. 

Пренебрегвани са и отношенията с представители на 
полската емиграция на мирския водач на Църковната бор-
ба д-р Стоян Чомаков239– макар измежду българските въз-
рожденци именно той да е личността, която вероятно най-
много е общувала с тях и вероятно най-много е била пов-
лияна от тях240. Въпреки своята важност, обаче, и едното, 
и другото са слабо осветлени в историографията, а по-
широката публика едва ли изобщо е чувала нещо по този 
въпрос.  

Първите си по-трайни контакти с поляци Чомаков 
осъществява в Париж. Това става през 1848, когато той, 
завършил медицина в Италия, заминава да специализира 
хирургия във френската столица. Престоят му там трае 
по-малко от година, като „той е в постоянно сношение с 
княз Чарториски”, дори получава писмата си от Турция 
чрез шефа на „Хотел Ламбер”.  
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По време на дейността си в Цариград, първо като 
главен представител по Църковния въпрос, а сетне и като 
член на управителното тяло на Екзархията, Чомаков е в 
най-тясна връзка с полски емигранти – от които получава 
и на които прави услуги. 

Заради връзките му с поляци Чомаков е подозиран в 
желание да влезе в уния с папата. Наистина, активисти на 
унията се опитват да го привлекат за своята кауза. Сред 
тях е и полковник Вл. Йордан, пратеник на Чарториски в 
Цариград. Йордан се среща с Чомаков през ян. 1862. Бъл-
гарският водач е на мнение полската емиграция да остави 
настрана религиозната пропаганда, но да окаже съдейст-
вие за образованието на българите. В резултат на този 
разговор Йордан препоръчва настоятелно на „Хотел Лам-
бер” да се подкрепи българската просвета. Недълго след 
този разговор дейност сред българите начеват две млади 
католически конгрегации, полските „Възкресенци” и френ-
ските „Успенци”. В 1863 възникват две училища, които с 
течение на времето ще се оформят като образцови сред-
ни учебни заведения; това са вече спомената Българо-
католическа гимназия241 на поляците в Одрин и френският 
колеж „Св.Августин”242 в Пловдив. 

От днешна гледна точка най-интересно е сътрудни-
чеството на Чомаков с полски емигрант в Турция при съз-
даването на франкоезичната брошура „Българският въп-
рос”243. Тя излиза в началото на 1868. Освен че я пише 
заедно с поляк, Чомаков я и издава под псевдоним с полс-
ко окончание („Коприщански”) – което е несъмнен пропол-
ски реверанс. Що се отнася до името на полския партньор 
на Чомаков, това може би е Чеслав Карски (Czesław Kar-
ski); известно време той бил подофицер при Садък паша, в 
писмо на който срещаме следните думи „... г-н Чеслав 
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Карски, доста надарен младеж, казват – поет, но алко-
холик ...”244 

Не може да се каже засега със сигурност как точно е 
изглеждала синергията между Чомаков и Карски. „Когато 
искаше да напише нещо на французски - спомня си нап-
ример по-сетнешният митрополит Варненско-Преславски 
Симемон245 - той си служеше с поляци, с които е имал 
връзки още като ученик в Париж. Поляци, които владее-
ха добре французския език, се намираха в Цариград по 
онова време и Чомаков до тях прибягваше, колкото пъ-
ти искаше да се напише нещо уязвително за гърците. 
Помня, че един поляк беше написал една брошура против 
гърците, която сипеше огън и жупел против тях.” 

Когато се говори за двустранните отношения с поля-
ците, като правило ние българите се чувстваме като по-
малкия брат, който очаква и получава подкрепа и опека. 
Ето че в този случай виждаме по-различен тип взаимоот-
ношения - не чак литературно негърство от полска страна, 
но във всеки случай водеща българска роля или най-мал-
кото равнопоставено „разделение на труда”. 

В Църковната борба брошурата „Българският въп-
рос” играе ролята на манифест, чрез който е извоювана 
Екзархията.246 Но освен чисто историческото си и чисто 
българското си значение този текст притежава и едно мно-
го важно съвременно – и надбългарско – измерение. Това 
е виждането за начина, по който следва да изглежда една 
из основи европеизирана Османска империя. Българите, с 
тяхната привързаност към своята народност, заявява бъл-
гаро-полската брошура 

„не представляват никаква пречка за нейните пла-
нове да свърже в едно различните народи, които населя-
ват Империята. Сливане в космополитните сфери на 



„С поляците винаги сме се разбирали ...” 171

човешката дейност, в науката, търговията, индустри-
ята, общите държавни интереси; в същото време за-
читане на националната самобитност - религия, език, 
бит. Ето сливането, което бихме искали да се осъщес-
тви между различните части на Империята и което би 
могло да се изрази със следната известна максима на 
един немски философ: „Разнообразие в единството, сво-
бода в порядъка.”  

Какъв коментар заслужава тази декларация? Както е 
известно, отоманизмът излиза напълно неуспешен. Нито 
отделните етноси в Турската империя се сливат в единна 
отоманска нация, нито самата империя оцелява. Ако бъл-
гарите не бяха се сдобили със собствена държава, тяхна-
та съдба вероятно щеше да бъде сходна с онази на кюрди 
и арменци.  

Но, от друга страна, засвидетелстваната в „Българс-
кия въпрос” либерално-демократична и ксенофилска ви-
зия за съсъществуване на различни етноси притежава оп-
ределена ценност и актуалност. Тя напълно хармонира с 
днешното членство на България в обединена Европа. За 
илюстрация достатъчно е само да се отбележи, че днес 
разширяващата се до панконтинентални размери Евро-
пейска общност декларира желание да положи върху съ-
щия принцип отношенията между различните си народи. 
Това е изразено в нейния девиз, приет през май 2000; той 
гласи: „Единство в многообразието”. 

Т.е., европейската идея има и своите българо-полски 
корени – и те трябва да се познават и признават, както в 
България и в Полша, така и в целия ЕС. А това може да 
стане най-вече чрез активно полско-българско сътрудни-
чество в областта на историческата наука. 
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Такова сътрудничество може да се изгради с възста-
новяване на Българо-полската комисия на историците. Тя 
провеждаше ежегодни конференции – веднъж в България, 
веднъж в Полша, общо 20-ина на брой. От българска 
страна душа на комисията беше акад. Мито Исусов – пър-
во като директор на Единния център по история, после 
като директор на Института за история. След неговата 
смърт (1999) начело застана доц. Агоп Гарабедян. От пол-
ска страна партньор беше Институтът за история при ПАН, 
като, струва ми се, най-активни бяха проф. Балцерак и 
Елжбета Знамеровска-Рак. Разискваха се най-вече теми с 
актуално значение, някои от докладите бяха отпечатани247 
– едни на полски, други на български. Комисията беше 
твърде активна докъм първите няколко години от новото 
хилядолетие, след това нейната дейност прекъсна.  

Надявам се, че настоящата конференция ще допри-
несе за възстановяването на тази полезна и необходима 
двустранна институция – както и за активизиране на сът-
рудничеството между полските и българските историци. За 
това могат да допринесат и Конгрегацията на Възкресен-
ците, и българската папска нунциатура, начело на която за 
наша радост стои поляк, Н. Пр. архиепископ Болонек. Ние 
предлагаме да се реанимира научно-изследователският 
проект „Ватиканът, католическият свят и българите”, 
в рамките на който през изминалите 20-ина години бяха 
осъществени разни научни инициативи и ядро на който се-
га би могло да стане полско-българското сътрудничество 
на историците. Така ще продължим и ще доразвием една 
важна традиция – в полза на България, на Полша, на обе-
динена Европа, а и на славянската солидарност в съот-
ветствие с пожеланията на проф. Боян Пенев. 



„ИМАМЕ ГРЯХ КЪМ ТУРЦИТЕ”  
ИЛИ  

„ТУРЦИТЕ СА НИ ВИНОВНИ”?248 

[ВЪПРОС:] Професор Тодев, в едно Ваше интервю 
казахте, че възприятията ни за Османската империя се 
променят. Преди 10 ноември тя се сатанизираше, а сега 
се героизира и възвеличава – нещо, което ни се натрапва 
и от филма „Великолепният век”. Споменахте, че у нас са 
издадени много книги за Османската империя. Какво мис-
лите за сериала, който се излъчва по ТV 7? 

[ОТГОВОР:] Нека първи Ви кажа, че съм гледал мал-
ко от филма. Но, както се казва, не е нужно да изпиеш ця-
лото море, за да разбереш, че то е солено. Наистина, от 
времето на Студената война до 1989, заради пребивава-
нето ни в Османската империя, което винаги се е преценя-
вало като една голяма национална трагедия, тя беше са-
танизирана. Спомням си през 1999-а бях тръгнал за Ца-
риград в научна командировка – пишех биографията на д-
р Стоян Чомаков, който минава за най-големия ни турко-
фил от времето на нашето възраждане. Затова и потърсих 
контакти за сътрудничество с турски учени и да видя техни 
архиви по темата. Преди това отидох при проф. Вера Му-
тафчиева, известната наша историчка и писателка. Тя ме 
похвали за това, че работя по биографията на Чомаков и 
ми каза: „Знаеш ли, имаме грях към турците!” 
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[ВЪПРОС:] Наистина това сатанизиране бе прека-
лено, но сега като че ли залитаме в другата посока. Така 
ли е? 

[ОТГОВОР:] Права сте, наистина това сатанизиране 
бе прекалено, не бе обективно. След промените обаче у 
нас започна едно залитане на академичната ни наука в 
другата посока – идеализиране на Османската империя. И 
тук също ще цитирам наша известна османистка – проф. 
Елена Грозданова. Тя добре познаваше темата и истори-
ографията върху нея. Говорейки си за нашата османисти-
ка и за османистиката по света, установихме, че новото 
поколение български учени стоят на позицията на турски-
те си колеги, което за мен не е най-добрият избор. Тогава 
проф. Грозданова дословно ми каза: „Ами турските ни 
колеги често ни канят на техни научни симпозиуми и 
конференции и ако ние напишем в нашите съчинения, че 
Османската империя е била деспотична и изостанала, 
те се сърдят и повече не ни канят.” Сега, като казвам 
това, аз се опитвам и препоръчвам на цялото българско 
общество да има едно наистина балансирано отношение 
към Османската империя. 

[ВЪПРОС:] Но това може да стане чрез обективно 
информиране. 

[ОТГОВОР:] Да, наистина българските османисти 
трябва да имат балансирана научна и обективна гледна 
точка. Сега, когато говорим за времето на Сюлейман Ве-
ликолепни, трябва да знаем, че той наистина е имал това 
прозвище и от турците, и от европейците. 

[ВЪПРОС:] Прозвището му идва, доколкото съм за-
позната, от великолепния дворец, който е построил и в 
който е живял. 
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[ОТГОВОР:] По негово време наистина Османската 
империя е била в силата си – разпростира се върху три 
континента, жъне победа след победа. Впрочем, турците 
печелят само когато срещу себе си нямат добре организи-
рани общества. Когато се сблъскват с Иран, с Русия, с 
Хабсбургската империя, те неизменно губят. Сюлейман е 
бил просветен владетел, бил е поет, покровителствал му-
зиката и другите изкуства, занаятите и т.н. Най-общо каза-
но, не е бил съвсем османалия. Когато обаче говорим за 
него, трябва да се попитаме какво е направил за нас, бъл-
гарите. За нас какво великолепно има в онзи 16-и век? 
Ами нищо, абсолютно нищо. Във филма „Великолепният 
век” виждаме как той е разположил войските си в София и 
от тук напада Белград. 

[ВЪПРОС:] Да, но, професор Тодев, и в трудове, и в 
документални филми, които ни дават по „The History Chan-
nel”, и в този сериал Османската империя `се представя 
едва ли не на нивото на съвременната толерантност спря-
мо етноси, религии и пр. Толкова ли прекрасна е била тази 
империя? 

[ОТГОВОР:] Има я тази теза, тя също е лансирана 
от турски учени – за толерантността в ранната Османска 
империя. Когато през 16 в. в Европа се колят друговерци-
те, инквизицията си е разпасала пояса, в Испания гонят 
маврите, евреите бягат и Османската империя ги приютя-
ва. Да, това е известна толерантност (всъщност, по-скоро 
става дума за безхаберие), но нищо повече. Османците се 
смятат за свръхсилни, за тях е важно другите да призна-
ват върховенството им, да им плащат данъци, да кротуват 
... и не ги интересува дали това са евреи, българи, гърци и 
всякакви други. Когато говорим, обаче, за тази толерант-
ност, трябва да се изтъкне, че немюсюлманите са били 
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подложени на узаконена дискриминация. До голяма сте-
пен Османската империя много прилича на Южна Африка 
от времето на апартейда. И представете си например как 
Нелсън Мандела би изпитал носталгия и възторг като му 
покажат филм за шампиона на апартейда Питър Бота. 

[ВЪПРОС:] От днешна европейска гледна точка – 
какво би се случило, ако този „великолепен” султан бе за-
владял западния християнски свят? 

[ОТГОВОР:] Какво иска всъщност Сюлейман Вели-
колепни? Иска да завладее и потурчи Европа! И ако го 
беше направил, тогава съвременна Турция нямаше да съ-
ществува и този филм нямаше да го има, защото съвре-
менната цивилизация нямаше да възникне, ако Европа бе 
поставена под турски похлупак. Просто днешните техноло-
гии за правене на филми нямаше да ги има. Ако осъдим 
справедливо, ние ще кажем, че това наистина е било едно 
могъщество и великолепие, но само за турците, за нас, 
българите, е било просто потисничество – ние нищо не 
сме спечелили. От европейска гледна точка по-добре би 
било турците да влязат в Европа като европейци, а не ка-
то завоеватели. 

[ВЪПРОС:] Професоре, кога османците осъзнават, 
че те не са силата, която задава правилата на историята? 

[ОТГОВОР:] Два века по-късно от Сюлейман. В края 
на 18 и началото на 19 век те вече са наясно, че не могат 
да победят Европа, не могат да й се наложат и избират ра-
зумния път – стават едни старателни ученици, взимайки 
пример от Стария континент. Доста късно. Значи трябваше 
Османската империя да претърпи едно страхотно пораже-
ние, за да дойде през 20-и век Кемал Ататюрк и Турция да 
стане република. И той отрече тотално Османската импе-
рия и благодарение на това зачеркване Турция успя да се 
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съвземе и да стане това, което е днес – съвременна стра-
на със силна икономика. 

[ВЪПРОС:] Не е ли жалка днешна Турция да идеа-
лизира Сюлейман Великолепни чрез този сериал!? 

[ОТГОВОР:] Да, смешно е днешна Турция с ностал-
гия да се опитва да възвеличава и идеализира Сюлейман 
Великолепни. По този начин тя едва ли не отрича днешно-
то си битие. 

[ВЪПРОС:] Професор Тодев, ако бях французойка, 
щях да гледам с удоволствие филма като източна любов-
на история, но аз съм българка и съм родена 73 години 
след Освобождението. Ние сме на опашката на Европа за-
ради петвековното робство. Е, как да се радвам на вели-
колепния султан?! 

[ОТГОВОР:] Да, това не може да се пренебрегне, за-
щото наистина ние нищо не сме получили от османците. 
Нямаме дори един значителен строеж от ония времена. Е, 
има някой мост, джамия, безистен, но това са дребни не-
ща. Не подобава на една такава империя, която се е прос-
тирала на три континента, да не остави нищо значимо на 
света. Да вземем архитектурата от времето на Сюлейман 
Великолепни – значи, дори джамиите им в Одрин и Истан-
бул са великолепни, но всички те са копирани от цариг-
радската църква „Света София”. И голямата им джамия с 
6 минарета, построена от султан Ахмед, не може да се 
мери със „Света София”. Отново нищо оригинално. Дори 
културата по времето на Сюлейман е персийска и арабска, 
тя не е турска – те просто нямат вкус към извисеното и 
изтънчено изкуство. Одухотвореността им е била чужда. 
Турците обичат простотата, натуралното. Те са издръжли-
ви и умеят да се подчиняват. Но имат дефицит – ако не и 
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пълна липса – на креативност. А по това време Европа 
твори, създава шедьоври. 

[ВЪПРОС:] Споменахте, че наши османисти често са 
канени в Турция, плащат им престоя ... Има ли друго обяс-
нение за растящия брой на туркофилите в България? 

[ОТГОВОР:] Нямам друго обяснение защо някои ко-
леги си затварят очите пред някои истини за Османската 
империя. Инак днес Турция стана модна за посещаване 
дестинация. От друга страна, това показва, че ние, бълга-
рите, не храним някакви лоши чувства към турците, защо-
то едно са турците, друго е империята. Но ако нашите тур-
кофили разберат, че Америка трайно е оттеглила довери-
ето си от Турция, вероятно ще сменят посоката. Така че 
тази туркофилия до голяма степен е американофилия. 
Трябва обаче да отбележим, че напоследък Турция наис-
тина отбелязва големи успехи – има силни демографски и 
икономически показатели. 

[ВЪПРОС:] Професор Тодев, може ли да се каже, че 
турците са виновни за всичките ни беди? 

[ОТГОВОР:] Ние, българите, претърпяваме катаст-
рофа в края на 14 век „благодарение” на османското заво-
евание, но трябва да помним, че не всичките ни беди ид-
ват от турците. Ще цитирам един наш учен, акад. Николай 
Тодоров, той бе и председател на Народното събрание 
след 1989-а. Та той казваше: „Стига сме обвинявали само 
турците за петвековното ни робство. И ние сме си ви-
новни за хала, на който сме.” Не милеем достатъчно за 
своето си, не умее да се браним и да играем в отбор. 
Инак, като отидеш в Турция, се убеждаваш, че това са 
едни нормални, добри, услужливи и симпатични хора – 
качества, които не подозирахме по времето на соца, кога-
то се пропагандираше срещу този народ. Сега се убежда-
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ваме и в друго – че това е една красива страна, особено 
Босфорът – прелестен каприз на природата ... 

[ВЪПРОС:] Е, това всъщност си е древна Гърция. 
[ОТГОВОР:] Да, разбира се, това си е Константино-

пол. 
[ВЪПРОС:] Не мислите ли, че днес и ДПС има пръст 

в това възхваляване на турското могъщество по време на 
империята? Дали и те не помагат финансово за превзема-
нето на родния телевизионен ефир от турските сериали? 

[ОТГОВОР:] Ами не мога да кажа. Вероятно за тях 
не е безразлично, че тези сериали се налагат и харесват 
от някои българи. Но турското правителство финансира 
книги, които излизат у нас. Това лято излезе поредна книга 
за Османската империя – „Първият ден на света”. Тя е 
толкова обемиста, че ако „Великолепният век” е над 60 
серии, тя е над 600 страници. Авторът й се казва Беязът 
Акман, турчин, учил в Америка. На корицата на книгата е 
афиширано, че тя е преведена на български и издадена у 
нас с финансовата подкрепа на турското министерство на 
културата. И кой, мислите, е „първият ден на света” – 
ами това е 29 май 1453, денят, в който пада Константино-
пол. 

[ВЪПРОС:] Гледала съм по „The History Channel” и 
филм за любовната история на Сюлейман с Хюрем, сега 
има цяла поредица за османлиите. А сега, през лятото, 
излъчиха филм за траките, и то много слаб. Турците прев-
зеха и този световен канал. 

[ОТГОВОР:] И не само този канал. У нас чуваш ня-
кой говори английски, но с акцент. Разбираш, че е турчин, 
завършил например Калифорнийския университет, но ид-
ва у нас и се представя като американски професор. Раз-
вива историята на Османската империя и ти, ако не си 
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много печен, ще си кажеш, че и американците са убедени 
във величието й. Така че и по заобиколен начин турците 
правят пропаганда на „великата” си история. 

[ВЪПРОС:] Не случайно подозираме, професоре, че 
са налети много пари за рекламата на „Великолепния век” 
– България е опасана с билбордове. ТV 7 едва ли ще 
хвърли толкова средства. Друг филм не е рекламиран така 
натрапчиво. 

[ОТГОВОР:] Аз не знам кой влага пари за реклама, 
още повече че този сериал не е приет добре дори в Тур-
ция. 

[ВЪПРОС:] Може би са се подразнили от това, че им 
се напомня как Сюлейман скъсва с традициите, женейки 
се за момиче от харема, Роксолана – Хюрем султан. Не-
достоверни са и кадрите как в харема влиза кой ли не 
мъж, а там са били само скопените евнуси. А и дрехите на 
ханъмките – европейски, деколтирани, няма помен от 
шалвари ... 

[ОТГОВОР:] Права сте, на моменти всичко изглежда 
като във викторианска Англия. При това харемът е бил 
форма на домашен арест, женски затвор, и достъпът до 
него е резервиран само за султана. Харемът е бил ад за 
тези около 700 жени. Какво да правят, ако не да преяждат 
и да се отдават на примитивни удоволствия. И как няма да 
е имало лесбийство. Е, били са обучавани на обноски, 
може би някои са били като японските гейши, но японците 
са естети, докато турците не могат да се похвалят с осо-
бен усет за красота. 



ИСТОРИЦИТЕ – ЖРЕЦИ НА КЛИО  
ИЛИ НЕЙНИ ГОСПОДАРИ?249 

[ВЪПРОС:] Благодаря Ви, че се съгласихте на това 
интервю. В последните години имаше много реформи в 
БАН. Каква е ситуацията в момента и в частност в ръково-
дения от Вас институт? Работят ли българските учени в 
нормална среда? 

[ОТГОВОР:] В момента ИнИстИ трябва да се научи 
да отговаря адекватно на касаещи го почти на живот и 
смърт предизвикателства. На първо място трябва да отс-
тоим значимостта на нашата дисциплина, на второ – да 
намерим признание за нашите постижения. Ние се чувст-
ваме до голяма степен обект на двойна дискриминация. 
От една страна, през последните години БАН бе подложе-
на на гонения, от друга страна в системата на БАН ИнИс-
тИ се намери в неравностойно положение. Докато много 
от институтите в Академията могат да разчитат на чуждес-
транно финансиране, на приходи от продажба на свои 
продукти на пазара и от коопериране с производствени 
предприятия, на наеми и др., ИИстИ, поради характера на 
своята дейност, е принуден да се осланя почти изцяло 
само на намалена бюджетната субсидия.  

Поради значителните идеологически импликации на 
нашите изследвания, ние не можем да очакваме чуждест-
ранно финансиране, тъй като това би означавало загърб-
ване на националния интерес – както през 2007 това доб-
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ре пролича от казуса „Батак”. Нашата продукция, състоя-
ща се изключително от текстове, не се продава кой знае 
колко добре на родния пазар. Всъщност, тъй като тя се 
схваща – разбира се, до голяма степен неоснователно! – 
като подобие на реклама, от нея по-скоро се очаква да се 
разпространява безплатно. Макар знанията за миналото 
да имат определено въздействие върху състоянието и 
капацитета на човешкия капитал, производството засега 
не отчита тази връзка и не проявява интерес към финан-
сиране на историческата наука. Наеми почти нямаме. 

Върху нас продължава да тежи една неблагоприятна 
– и в същото време съвършено несправедлива! – между-
народна оценка от 2009. Що се отнася до ИнИстИ, тази 
оценка изобщо не беше нито международна, нито компе-
тентна и добросъвестна. Тя беше плод на политически съ-
ображения и бе наложена от български think-tank-ове, кои-
то смятаха, че представляваните от тях интереси не се 
поддържат в достатъчна степен от ИИстИ.  

От друга страна, отношението към нас почти не дър-
жи сметка, че: 

1. Знанието, което ИИстИ създава, поддържа, разп-
ространява и защитава, е безусловно необходимо на Бъл-
гария и то не може да се внесе отвън, а следва да се про-
извежда на място. 

2. ИИстИ е най-доброто звено за историческа бъл-
гаристика в света. 

3. ИИстИ неизменно отчита високи научни постиже-
ния. 

Така че обстановката, в която сме поставени не е 
много нормална. Но аз очаквам в скоро време и ръководс-
твото на БАН, и обществото, и държавата да променят от-
ношението си към ИнИстИ. 
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[ВЪПРОС:] Историята наука ли е или разказ за ми-
налото? И кога един народ се обръща към миналото си: в 
периоди на апогей или когато помръкнат идеалите? 

[ОТГОВОР:] Знанието за миналото може да приема 
различни форми. Напълно е възможно да бъде 100% на-
учно – но нерядко в такива случаи то е и отегчително. От 
друга страна, историците, може би от ревност, не искат да 
паднат по-долу от значителните лица и събития, които 
описват. Т.е., от жреци на Клио те се опитват да станат 
нейни господари по силата на умозаключението: Омир е 
по-важен от Ахил - щом без него нямаше да знаем нищо 
за последния. И тогава от откриватели историците се пре-
връщат в изобретатели; те не се задоволяват да изучават 
миналото, те искат – постфактумно! – да го „творят”. 
Обществото, от друга страна, не се задоволява с банални 
истини – за да се избави от скуката то иска все по-важни, 
по-нови и по-любопитни неща. И историците му ги дават – 
конструкти и деконструкти, митологеми и идеологеми, мал-
ки и големи разкази, антиразкази и пр. Тъй като ние, хора-
та, сме осъдени да се учим от опита си, интересът към ми-
налото е иманентен на човешката природа - особено в 
европейската цивилизация. Историята е просто неизбежна 
– и при възходи, и при падения. Понякога обаче „преяжда-
ме” с минало – и тогава ни е необходима диета за да си 
възстановим чувствителността на сетивата. В такива слу-
чаи на мода идва антиисторията – но това е само времен-
но, след това апетитът за минало се връща изострен ... 

[ВЪПРОС:] Според Вас, за кого работи историкът – 
за себе си, за колегията или за обществото? 

[ОТГОВОР:] Истинският историк работи за себе си - 
защото знае, че най-трудно би излъгал себе си. И иска да 
се хареса най-вече на себе си – т.е. да се самоубеди, че е 
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открил нещо едновременно важно и ново и че го е подне-
съл според правилата и по начин интересен.  

[ВЪПРОС:] Вие сте историк – изследовател в об-
ластта на Българското възраждане, на историята на Ру-
сия, на Османската империя, Източния въпрос, национал-
ната идея. Имате ли предпочитана тема и историческа 
личност, които да Ви ангажират и емоционално? 

[ОТГОВОР:] Камъкът си тежи на мястото. И макар на 
младини всеки да се цели високо, за един български исто-
рик е трудно да избяга от българската проблематика. Аз 
съм най-много ангажиран с Българския църковно-национа-
лен въпрос – той ми допадна, защото се оказа, че там все 
още се крият важни новости и защото е един достопаме-
тен български успех. Този успех е кажи-речи изцяло не-
балкански по характер – модерната българска Църква е 
резултат най-вече на напълно мирни и съвременни мето-
ди и средства за въздействие върху вътрешни и междуна-
родни властови фактори. От друга страна, както казва Ра-
ковски, Българският църковен въпрос е „малий Въсточний 
въпрос”, т.е. той дава възможност на световна сцена да 
играят български актьори (като да речем д-р Чомаков) в 
български сюжети – и да си партнират кажи-речи на равна 
нога с чужди суперзвезди. Такъв ангажиран с нас светов-
нозначим чужденец например е граф Игнатиев – светов-
ната история не може да се мисли без Източния въпрос, 
Източният въпрос не може да се мисли без Игнатиев, а Иг-
натиев не може да се мисли без българите. Нито Игнати-
ев, нито Чомаков, нито Църковният въпрос обаче ме анга-
жират емоционално – интересът ми е чисто рационално-
професионален, там просто има история, за изучаването 
на която и аз съм допринесъл нещичко. 
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[ВЪПРОС:] Наскоро в аулата на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“ беше представено новото 
юбилейно издание на „История славянобългарска“. Акту-
ална ли е тя днес – 250 години след нейното създаване? И 
защо „славянобългарска“? 

[ОТГОВОР:] Докато е жива България, ще е актуална 
и „История славянобългарска“. Защото Паисий Хилен-
дарски е знаме на отбора. Дори да не искаме, другите ще 
ни покажат по не особено приятен начин, че сме отбор – а 
закъде отбор без знаме? Това не е ирационален шовини-
зъм – това е прагматично съзнание за безусловно необхо-
дима солидарност на хора, които в едно и също време са 
се оказали в една и съща лодка. Все едно сме голяма 
фирма – с традиции, производствени тайни, рекламен от-
дел, конкуренти и пр. Паисий Хилендарски е нашият пат-
рон, „История славянобългарска“ – нашето лого, нашият 
манифест. Защо „славянобългарска“? Не само защото та-
ка – а не, както днес някои наши колумбовци настояват, 
„славнобългарска” - я е озаглавил нейният автор. А и за-
щото и официалният език, и държавната идеология на 
българите, по голямата част от които са и славяни по 
кръв, след Покръстването са славянски. Такъв е и езикът, 
и духът и на Паисиевата творба. Образно казано, тестото 
е предимно славянско, маята – (пра)българска, а погачата 
– славянобългарска (може и българославянска – зависи на 
кое се слага ударението). Антиславянизмът у нас се по-
явява не за първи път, но на българска почва според мен 
е абсурден – той не само е антинаучен, но така си режем и 
единствения комай клон. 

[ВЪПРОС:] Вашата монография за ролята на въз-
рожденския интелектуалец и политик д-р Стоян Чомаков в 
църковните борби на българите ме провокира да Ви попи-
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там на какво според Вас се дължи отдръпването на инте-
лектуалците от днешния политически живот на България? 

[ОТГОВОР:] Причината е в твърде опростената ни 
социална структура след 1989. По начало, народът и инте-
лектуалците (ако така обозначим високотворческата част 
от интелигенцията) трудно могат да се сработят директно. 
Необходимо е някакво посредничество, някаква специална 
трансмисия, която да ги свърже за общо действие. Такъв 
медиатор за съжаление през последните 25 години липс-
ва. Масовият човек не разбира и не уважава високомерни-
те според него учени глави, които очакват добра издръжка 
в замяна на „многоумни”, но непрактични, съвети. „Акъл не 
ща, пари ми дай” – заявява народът чрез една от своите 
поговрки. През Възраждането е друго. Специално Чомаков 
инвестира в политиката свои средства, има и материална-
та подкрепа на своя многоброен, богат и влиятелен род – 
пловдивските Чалъковци, които се радват и на турско бла-
говоление. Това му позволява да бъде независим от маса-
та за да я води, а не да й робува. На това, а и на отлични-
те му лични качества, се дължи големият успех, с който 
ще остане в историята – създаването на Екзархията. Ос-
вен това, възрожденското общество се развива бързо, но 
без да прескача важни етапи и без да се увлича по съмни-
телни експерименти. След 1989 ние преживяхме една об-
що взето мирна, но необикновено и ненужно радикална 
революция. Старото общество беше просто унищожено – 
вместо да бъде променено по консервативен начин съоб-
разно теорията за конвергенцията. Днес всеки от нас си 
дава ясна сметка, че социализмът не бе ад, а капитализ-
мът не е рай. Но така или иначе, вместо да надграждаме, 
за пореден път почваме отначало – след като се уморихме 
да рушим и май не ни останаха сили дори да разчистим 
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терена след като си съборихме къщата. По дефиниция, в 
такова съзидателно уж унищожение, за истинските инте-
лектуалци не само няма място, но те са и едни от предпо-
читаните мишени. При подобни условия преуспяват влас-
толюбивите псевдоинтелектуалци. Като например един 
добрал се до най-висок държавен пост български пророк 
дето искаше да ни води 40 години из пустинята – та да 
измрели родените в робство. Вярно, той падна бързо от 
власт, но България и досега успешно пущинясва – особе-
но демографски. 

[ВЪПРОС:] „От Батак съм, чичо. Знаеш ли Батак?“ 
– едва ли има българин, който да не трепва при този стих 
на Иван Вазов. Вие сте автор на книгата „Батак 1876 – 
мит или история“ и същевременно сте батачанин. Обаж-
даше ли се родовата памет, когато пишехте текста за Ба-
так? 

[ОТГОВОР:] По-скоро не. В моята родова памет най-
силно е присъствието на дядо ми (на него съм кръстен), 
който е участвал в двете Балкански войни и в Първата 
световна. Бил е ударен от английски шрапнел при завоя 
на Черна през 1917 и цял живот (а той живя почти до 90) 
ходеше с бастун и протеза. Обичаше да разказва как на 
бойното поле германски лекар му направил операция за 
да спаси крака му от ампутация. Парче от шрапнела обаче 
беше останало в крака му, имаше две живи рани и всяка 
сутрин и вечер той се мажеше с някакъв самоделен мех-
лем и си сменеше превръзката. Беше над 70 когато отказа 
цигарите, като по-млад, въпреки бастуна и протезата, яз-
дел и кон за да стигне до чарка (това е гатер с един трион) 
високо в планината. Отгледал беше три деца - и всеки ден 
беше на крак. Залежа се само месец-два преди смъртта 
си. Колкото до Априлското въстание – прабаба ми, тогава 
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била дете, се намирала в църквата „Св. Неделя” на 3 май 
1876, когато башибозукът я превзема. Тя познавала един 
от нападателите, били съседи по ливади. Обадила му се - 
и така оцеляла. И други направили същото. Нямам никак-
ви негативни емоции към турците - нито наследствени, ни-
то придобити. Най-добрата приятелка на тъща ми беше 
туркиня, леля Ведя. Беше лекар-невролог, много сърдечна 
жена, почина преди 10-ина години. Жена ми я обожаваше. 
И досега в къщи на почетно място седи един Пинокио, по-
дарък на жена ми от Юксел, един от двамата синове на 
леля Ведя. Преди години публикувах в „Исторически 
преглед” статия, в която показвах, че в 1876 Маркс и Ен-
гелс са на страната на Османската империя, даже имат 
злостни антибългарски изказвания. Редакцията на списа-
нието отпечата остър контратекст, там ме обвиняваха в 
туркофилия.250 А аз се бях стремил просто да съм обекти-
вен, да зачитам фактите. Същото е и с Батак – искам да 
знам истината и да я споделя. 

[ВЪПРОС:] Защо толкова сеч, кръв и жестокост в Ба-
так през май 1876 г.? Лично отмъщение на Барутанлията 
или имперска политика? 

[ОТГОВОР:] Барутанлията е полицейски началник на 
Доспат, той потушава въстанието в Батак по нареждане на 
Пазарджишкия околийски съвет - и за този си „подвиг” е 
повишен в чин и награден с орден. А башибозукът не е 
някаква спонтанно събрала се тълпа от доброволци – това 
е мюсюлманска милиция, създадена, обучена, въоръжена 
и контролирана от османската държава с оглед главно 
евентуални бунтове на християни. Т.е., отговорността в 
случая е преди всичко на имперската власт, тъй като тък-
мо тя възлага на свои хора конкретна задача и после одо-
брява нейното изпълнение. Баташкото клане не е някакво 
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изключение – така османците се държат и на други места 
след Априлското въстание. Да речем, ямболското село Бо-
яджик (това е родното село на бащата на Джон Атанасов), 
наричано понякога „втори Батак”, е съсипано от части на 
редовната армия. По време на Освободителната война 
ексцесите продължават – например през лятото на 1877 е 
изклана и изгорена Стара Загора. По време на Балканска-
та война тракийското село Булгаркьой има същата съдба – 
все по вина на редовни османски части. И не само бълга-
рите са обект на подобно отношение. Световноизвестен е 
не само Батак, световноизвестни са и кланетата в Хиос 
през 1822, по време на Голямото гръцко освободително 
въстание, арменските кланета в Цариград през последно-
то десетилетие на 19 век и после арменският геноцид през 
1915. 

[ВЪПРОС:] Като човек, чиито научни интереси са 
най-близко до темата, разяснете ни повече за скандала от 
2007 г. около „проекта Батак” на Мартина Балева и Улф 
Брунбауер. Как се „чете” подобен исторически факт в 
държава със смесено етническо население? 

[ОТГОВОР:] Според мен този злополучен проект 
трябва да се постави в контекста на българо-турското по-
мирение – една по начало похвална цел. Но тук веднага 
възниква въпросът: „На каква основа трябва да се пос-
тигне това помирение – на основата на лъжи и диктат 
на по-силния, или на основата на истини и равнопра-
вие?” Обикновено като пример за подражание в случая се 
сочат немско-френските отношения след Втората светов-
на война. Но французите се помириха с германците, не с 
Хитлер и с Третия райх, които Бундесрепубликата също 
осъжда. Днес Турската република не само не иска да осъ-
ди Османската империя, която е била деспотична и изос-
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танала и е дискриминирала немюсюлманите, но като своя 
официална външнополитическа доктрина провъзгласява 
неоосманизмът, който директно предлага възстановяване 
на царството на султаните. Да не възразим на неоосманс-
ката оферта за нас ще означава да се откажем от нацио-
налното си достойнство: все едно Мандела, например, да 
се съгласи с връщане – или дори само с оправдаване или 
възхвала - на апартейда. Големият грях на проекта „Брун-
бауер-Балева” беше, че той се опита да обяви един ярък, 
безспорен и много поучителен исторически факт за измис-
лица. Ако Баташкото клане, което е превъзходно докумен-
тирано и от домашни, и от много качествени междуна-
родни свидетели (като например Уолтър Беринг, официа-
лен анкетьор на британското правителство), обявим за 
мит, какво тогава ще наричаме история? Отричането на 
Баташкото клане, в отговор на което цивилизованият свят 
през 1876 години решително подкрепи българската на-
родно-освободителна кауза, е удар и по основите на тре-
тата ни държава. Да се съгласим, или просто да си замъл-
чим, ще означава да приемем, че Юго е лъжец, че Досто-
евски е измамник, че Гладстон е мошеник. Така, не само 
ще се лишим от легитимност и ще сторим грях към исти-
ната, но и вместо да благодарим на наши велики благоде-
тели, ние ще ги опозорим. Османистиката не бива да е 
пета колона на неоосманизма и да превръща обекта си 
във фетиш – тя трябва да бъде обективна и безпристраст-
на в своите изследователски дирения. Както и при другите 
хуманитарни дисциплини, нейни основни ценности трябва 
да са истината, хуманизмът, свободата, а не една държа-
ва, която се е отличавала главно с дискриминация, изос-
таналост и дефицит на креативност. 
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[ВЪПРОС:] Защо тръгват четите на Христо Ботев и 
Таньо Стоянов? Те знаят за погрома на въстанието. Про-
мислени действия или слаба организация? 

[ОТГОВОР:] Според мен става дума за вяра и за 
чувство за дълг. Т.н. четническа тактика е до голяма сте-
пен хазарт, тя нито гарантира стопроцентов успех, нито 
обрича на стопроцентов провал – има големи шансове, 
има и големи рискове. Например, Ипсиланти през 1821 се 
издънва, а Гарибалди в 1860 триумфира. На българска 
почва х. Димитър и Стефан Караджа се провалят в 1868, 
провалят се в 1876 и Ботев, и Т. Стоянов. В Куба обаче 
Кастро постига зашеметяваща победа – но пък Че Гевара 
търпи поражение в Боливия. Четата е като да се разхож-
даш по дремеща лавина – не знаеш дали и как ще я събу-
диш, нито какво ще се случи с теб самия. 

[ВЪПРОС:] Българско дело ли е Априлското въста-
ние и можем ли да смятаме, че то превръща Източния 
въпрос в български на последвалата Цариградска конфе-
ренция? 

[ОТГОВОР:] Да, Априлското въстание е чисто наша 
работа и тя ни поставя в центъра на Източната криза 
1875-78. 

[ВЪПРОС:] Интернационализмът остана в история-
та. Има ли бъдеще глобализмът и ако „да” какво място 
отреждате на националната идея в един глобализиран 
свят? 

[ОТГОВОР:] Глобалистичните тенденции са несъм-
нен факт, те сигурно ще продължат да се налагат – но до 
определена степен. Тоталната унификация е не само не-
желателна, тя е и невъзможна по географски, климатични, 
културно-исторически и биологически причини. Различните 
общности са поставени при различни условия, те трябва 
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да се справят със специфични предизвикателства – и за-
това трябва да бъдат различни по много показатели за да 
оцелеят. Нацията като форма на общност ще остане, за-
щото хората имат нужда от многообразие. 

[ВЪПРОС:] Какво да се направи, за да стане попу-
ляризирането на историческата наука интересно във вре-
мето на интернет? Обръщам се към Вас като към историк 
и общественик – смятате ли, че формата походи и конкур-
си е подходяща за съвременния млад човек? 

[ОТГОВОР:] Да, разбира се. Хората, особено млади-
те, по дефиниция имат нужда от директно общуване, от 
физически контакт, от съвместни физически усилия, от 
игри и състезания. Интернет ни става незаменим помощ-
ник едва ли не във всичко, но той в никакъв случай не мо-
же да замести класическите форми на човешка дейност - 
той може само да ги допълва, улеснява и усъвършенства. 
Надпреварата в знание, комбинирана с телесни усилия, е 
отличен начин да съпреживееш и разбереш миналото. 
Така че, „да” на походите и конкурсите - както и на игрови-
те исторически възстановки. 



ХУБАВО Е ДА ИМАШ „ГОЛЯМ БРАТ” –  
НО НЕ Е ДОСТАТЪЧНО251 

[ВЪПРОС:] Какви са главните уроци на 3 март? 
[ОТГОВОР:] Хубаво е да имаш „голям брат” – но не 

е достатъчно. България се нуждае от надеждни съюзници 
както на Изток, така и на Запад. 

[ВЪПРОС:] Непрекъснато се търси някакво ожълтя-
ване на нашите светини: Според поета Румен Леонидов 
Ботев бил застрелян от българин, а според историка 
проф. Иван Стоянов Левски не е казал „Чиста и свята 
република”, нито е бил приятел с Ботев. Раковски пък бил 
масон ... Кой има нужда от този „прочит” на историята? 

[ОТГОВОР:] Едва напоследък си даваме сметка, че 
националната история е част от националната сигурност. 
Следователно, тя не е стока и не бива да се прави на па-
зарен принцип. Тя трябва да се пише от отлично подгот-
вени и отлично мотивирани професионалисти, които имат 
чувство за чест и достойнство. Още през 1869 далновидни 
българи създават БКД, първообраз на днешната БАН, с 
основна задача изучаване и опазване на националните ис-
тория, език и култура. През прехода БАН беше маргинали-
зирана, българистиката беше поставена в неравностойно 
положение. И като резултат - ние сме подложени на без-
милостна антибългарска пропаганда, а националният ни-
хилизъм расте. От антибългарски прочит на българската 
история имат полза неприятелите на България – а такива 
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има ... Крайно време е държавата да се намеси по един 
просветен и решителен начин. Разбира се, не става дума 
да се налагат информационни ограничения от какъвто и 
да било характер. Свободата на словото е свещена – но 
означава ли това, че професионализмът и истината тряб-
ва да бъдат дискриминирани? Не, те трябва да бъдат на-
деждно защитени – даже издигнати в култ, ако искаме да 
се предпазим от ежедневните злоупотреби с правото на 
безпрепятствено изразяване на мнение в областта на ис-
торията. Такава злоупотреба, например, е дейността на 
т.н. Европейски институт „Помак”. В него няма нищо евро-
пейско и нищо научно. Напротив, тази организация работи 
най-вече за възстановяване на Османската империя и, 
следователно, срещу ЕС. Тя настройва едни български 
граждани срещу други, като се опитва да налага обидното 
за мнозина название „помаци” за българомохамеданите 
под претекст, че последното било нарушение на догмите 
на исляма, тъй като то имплицирало, че онези, които го 
приемат, признават Мохамед за Бог. Това, разбира се, е 
евтино измамничество. Защото „мохамеданин” не означа-
ва „човек, който признава Мохамед за Бог”, а „последова-
тел на Мохамед” – също както „лютеранин” означава „пос-
ледовател на Лютер”, а не „човек, който признава Лю-
тер за Бог”. Друг пример за абсурдните „открития” на 
самозваните учени от ЕИ „Помак” е твърдението, че пома-
ците били мюсюлмани далеч преди появата на Мохамед! 

[ВЪПРОС:] Всеки етап от историята ни като че ли 
започва с пълно отрицание на предишния – 9 септември 
1944 г., 10 ноември 1989 г. От едната крайност се втурва-
ме в другата. Защо не можем да признаем плюсовете на 
тези преди нас и винаги започваме отначало? (така правят 
и правителствата). 
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[ОТГОВОР:] Тази липса на континюитет се дължи от-
части на нашата незрялост, отчасти на доминиращата ро-
ля на различни Велики сили в региона. България е сред 
губещите и в трите световни войни, които преживя 20 век 
– Първата, Втората и Студената. И съответно всеки побе-
дител налага безкомпромисно своята визия – за миналото, 
настоящето и бъдещето. 

[ВЪПРОС:] Винаги сме имали „сателитен синдром” 
– да се опираме на някой Голям брат – Русия, САЩ или 
ЕС. Защо не можем да защитаваме националните си ин-
тереси, а се съгласяваме с всичко, казано „отгоре”, дори 
когато не е в полза на България? 

[ОТГОВОР:] България се намира в стратегически из-
ключително важен регион. Той дава големи възможности, 
но съдържа и големи опасности. Съвсем нормално е една 
малка страна да търси голям съюзник. Лошото е, че ние и 
в трите световни войни попадаме в лагера на губещите. 
Казвам „попадаме”, защото, за съжаление, избор имахме 
само в 1915. Ако цар Фердинанд се беше ориентирал пра-
вилно, ние вероятно щяхме днес да сме консумирали 
шансовете, а не рисковете на инак изключителната си гео-
политическа позиция. От друга страна, през всичките 25 
години на прехода българските правителства са слаби, те 
не се радват на достатъчно обществена подкрепа. Причи-
ната за това е реставрацията на капитализма, от който 
очакваме да ни спечели място в клуба на богатите. Не 
знам дали това ще стане, но радикалната, макар и мирна, 
революция, на която станахме свидетели, създаде голямо, 
основателно и трайно недоволство, при наличието на кое-
то изграждането на силна, просветена и отговорна власт е 
изключително трудно. Такава власт трудно би могла да се 
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противопостави на едно или друго външно внушение и да 
провежда независима политика.  

[ВЪПРОС:] Кой в момента е национален идеал (ин-
терес), който трябва да ни обединява? 

[ОТГОВОР:] Да се научим да уважаваме себе си – и 
да накараме и другите да ни уважават. 

[ВЪПРОС:] По-малко патриоти ли сме днес отпреди 
30-40 години? 

[ОТГОВОР:] Да, за съжаление. 
[ВЪПРОС:] От какви лидери имаме нужда? 
[ОТГОВОР:] От такива, които могат да помиряват, да 

обединяват, да ентусиазират - и най-вече от такива, които 
могат да дават личен пример за ефективна служба в полза 
на обществото и държавата. 



САНСТЕФАНСКИЯТ МИР БЕ ЕДНО  
МНОГООБЕЩАВАЩО НАЧАЛО252 

[ВЪПРОС:] Проф. Тодев, кои са основните и най-
важни уроци за нацията ни от датата 3 март и може ли да 
се твърди, че тя ни обединява? 

[ОТГОВОР:] Важните уроци? Те са поне няколко. Тук 
ще спомена два: не е достатъчно да имаш право, трябват 
ти още воля и сила – а може би и късмет - за да го защи-
тиш! Не стига да получиш шанс – трябва ти и критична 
способност за да го оцениш и цял набор от специфични 
умения за да се възползваш от него! Дали 3 март ни обе-
динява? За съжаление, все още не – а би трябвало. При-
чината е, че в него мнозина погрешно виждат партиен, а 
не общонационален празник – и съответно с това правят 
тенденциозни прочити на миналото, с които аргументират 
позициите си. Ние неправилно започнахме да схващаме 
свободата на словото като задължение за разноречивост 
на всяка цена. Свикнахме да мислим, че в историята исти-
на няма и че всички мнения са еднакво добри и, следова-
телно, еднакво ангажиращи. Така зачеркнахме професио-
нализма и станахме жертва на хаос, агресивно невежест-
во и безскрупулна демагогия. Не би следвало бързо и без-
критично да се редим в една или друга „пета колона”, 
трябва да потърсим мъдри и добронамерени наставници, 
в чийто гласове да се вслушваме при кризисни ситуации – 
а и достатъчно често следва да си припомняме приказката 
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за злополучната среща на две инатливи козлета върху 
тесен мост над бурна река. Помирението и единството не 
само са ни нужни, те са и напълно възможни – и 3 март е 
отлична възможност за това. 

[ВЪПРОС:] Какво начало поставя подписването на 
Санстефанския мирен договор? 

[ОТГОВОР:] Санстефанският мир беше едно много-
обещаващо начало, от чийто страхотен потенциал смог-
нахме да се възползваме само отчасти. На 3 март 1878 
ние най-сетне напуснахме една изостанала и деспотична 
империя и се насочихме към цивилизования свят. Изтръг-
нахме се от хаоса и безпътицата на Ориента за да започ-
нем завръщането си към Европа. Освобождението не ни 
падна от небето, то не беше и случайност. То беше завет-
ната мечта – и закономерен резултат от вдъхновените 
усилия - на поколения българи с енергия и проницател-
ност, с чувство за чест и отговорност пред миналото и бъ-
дещето на нашата древна земя. И затова е повече от 
странно, когато днес наши сънародници гледат с безраз-
личие – и даже с отрицание! – на българското възкресение 
от небитието на петвековното иго за нов държавен и об-
ществен живот с аргумента, че ставало дума не за осво-
бождение, а за неуспешен опит за заробване от страна на 
коварната Русия, която обаче смогнала да изпълни сата-
нинските си намерения 66 години по-късно, в 1944 – при 
това не просто като Русия, а като СССР, т.е. като руско 
варварство в съчетание с престъпен комунизъм, който бил 
същото като нацизма. Най-напред следва да се уточни, че 
Освобождението е славно дело не само на Русия, а на 
целия т.н. „Европейски концерт” – и не само на държави-
те, а и на гражданските общества на Великите сили. Раз-
бира се, най-голяма е ролята на Русия – тя е славянска, тя 
е православна, тя пише на кирилица, тя е географски 
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близка и има да урежда важни сметки със султана. Щом не 
можем да се откажем от езика, азбуката и религията си, за 
нас, българите, е съвсем естествено да изпитваме добри 
чувства към Русия и да работим за нейното разбирателст-
во с ЕС и НАТО, на които принадлежим. Както католиците, 
особено онези от романски произход, не могат да не приз-
нават авторитета на Римската църква (например, дори Ф. 
Кастро в един момент се сети, че сънародниците му са 
католици и че сам той е бил в йезуитско училище - и пока-
ни папата в Куба), така и за нас би било ненормално да 
сме на нож с най-голямата сила в православието и в сла-
вянството. Когато оценяваме ролята на Русия, трябва да 
вземем предвид и това, че между съветския комунисти-
чески експеримент и нацизма не бива да се поставя знак 
за еднаквост. Има наистина прилики, но има и съществени 
различия. Например, нацизмът, не комунизмът, разпали 
чудовищната Втора световна война – и я загуби най-вече 
по причина на руската съпротива. Най-сетне, когато се 
туря в сметката съветската окупация на България в 1944, 
трябва да се помни, че това може би ни спасява от свире-
па гражданска война, подобна на гръцката, а и от нови те-
риториални загуби – както е след Първата световна война, 
когато Русия отсъства от нейното мирно урегулиране. Не-
гативите на комунизма не могат да бъдат причина да не 
видим голямата и позитивна роля на 3 март в българската 
история.  

[ВЪПРОС:] Кога и защо се гордеем ние, българите, и 
имаме ли национално самочувствие? 

[ОТГОВОР:] Както и другите народи, така и ние изпит-
ваме чувство на гордост когато побеждаваме (като, напри-
мер, на онзиденшния мач на „Лудогорец” и „Лацио”), когато 
успяваме, когато сме силни, когато сме благородни и пр. 
Националното ни самочувствие обаче е сравнително крехко. 
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Лесно се разочароваме от себе си и лесно изпадаме в наци-
онален нихилизъм. Трябва да се възпитаваме в устойчивост, 
да каляваме духа си и да култивираме вярата си. И като ис-
торик искам да кажа, че, освен религията, за това голяма 
роля има и адекватното знание за миналото.  

[ВЪПРОС:] Все се оправдаваме, че сме малка дър-
жава и все търсим закрилата на „Големия брат”, защо е 
така? 

[ОТГОВОР:] За съжаление, размерът, особено тук на 
Балканите, има значение – особено във време, в което 
външният министър на една 75-милионна Турция, напри-
мер, нееднократно открито заявява, че ще възстановява 
Османската империя. Синдромът „голям брат” обаче мо-
же и трябва да бъде преодолян по правилния начин. 
Трябва да направим всичко възможно светът да разбере, 
че неосманизмът не е добър нито за Евразия, нито за ЕС, 
нито за НАТО. Трябва да убедим Великите сили, че не им 
подобава да си мерят деструктивно рейтингите в Бълга-
рия, по-достойно би било да си сътрудничат градивно 
върху нашия така важен световен кръстопът. Още по-важ-
но е ние самите да сме убедени, че трябва да сме лоялни 
към земята, която ни храни, а не да бъдем „ранобудни 
студенти” на този или онзи. Тогава няма да ни се случва 
това, което днес наблюдаваме в Украйна. Ние, подобно 
Швейцария, която е колкото троична, толкова и монолит-
на, можем да изградим уникално и надеждно цяло от ев-
ропофили, американофили и русофили. 

[ВЪПРОС:] Като историк как си обяснявате тенден-
цията да се руши всичко изградено до определен момент, 
и да се започва всичко отначало, както се казва на гола 
ливада? 

[ОТГОВОР:] Мисля, че в човешката природа е зало-
жен инстинкт към разрушение, т.е. това наблюдение не е 
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валидно само за нас, българите. И той не винаги следва 
да се бележи с отрицателен знак, защото понякога разчис-
тванията са не само полезни, но и безусловно необходи-
ми. При нас по-скоро специфичният проблем е липсата на 
приемственост, която бих обяснил с относително бързата 
смяна на императивните въздействия, които сме били 
принудени да консумираме през последните 150-ина годи-
ни. Корените на съвременното ни битие не са особено 
дълбоки и лесно стават жертва на една или друга конюнк-
тура. За да наваксаме изоставането, в което ни вкараха 
турците, ние при всеки удобен момент започваме да уско-
ряваме, отдаваме се на евтини моди и градежът ни често 
не струва. Трябва да сме разумно отворени към новото и 
различното (ние сме прекалено възприемчиви и ултрапер-
мисивни) и да се научим да разбираме и уважаваме кла-
сиката. Казано с две думи: консервативност без законсте-
нялост! 

[ВЪПРОС:] Как българите да възпитават децата си в 
родолюбие? 

[ОТГОВОР:] Родната история, разбира се, има много 
голямо значение. Също спортът, туризмът, собствеността. 
Много важен е личният пример. Не веднъж ми се е случ-
вало да наблюдавам хора в отговорна и престижна пози-
ция, които се пишат родолюбци и в същото време държат 
да се похвалят, че децата им са я в Канада, я в Швейца-
рия, я някъде другаде, но не и в България. Да си „изнесеш” 
децата в чужбина стана като че ли критерий за успех. 

[ВЪПРОС:] Смятате ли, че съвременният човек в 21 
век трябва да парадира и показно да демонстрира патрио-
тизъм? 

[ОТГОВОР:] Според мен е противоестествено човек 
да не обича отечеството си. Как ще се проявява тази лю-
бов – това вече е въпрос на култура и темперамент.
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[ВЪПРОС:] Според различни социологически проуч-
вания в рамките на ЕС през 2013 г. се оказахме най-не-
щастната и депресирана нация, най-бедната, най-боле-
дуващата, с най-ниска производителност и може би на 
глава от населението с едни от най-високите дози погъл-
нат алкохол. Има ли някакви исторически причини да стиг-
нем дотук? 

[ОТГОВОР:] Мисля, че ние сме най-вече дезориен-
тирани – и оттам демотивирани и уплашени. Освен драма-
тичните социално-икономически и политически промени 
след 1989 голяма роля за това има хаосът, който нахлу в 
нашите представи за миналото. Научната история беше 
заклеймена като форма на шовинизъм – което беше все 
едно да принудиш пътника, застигнат от свирепа буря, да 
си захвърли компаса и да се осланя на милостта на стихи-
ите. Мисля, че голямата опасност все пак премина и изли-
заме на верния път – дано занапред съдбата ни води все 
по него. 

[ВЪПРОС:] Възможно ли е една от най-старите ци-
вилизации в света, обработвала злато преди 6-7 хил. го-
дини и оставила най-старото златно съкровище, да се 
окаже най-хленчещата и най-мрънкащата? 

[ОТГОВОР:] Вярвам в потенциала на българския 
дух. Ние сме древен народ с дълга и превратна история. 
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Преживели сме какво ли не. Не просто сме оцелявали, а 
сме регистрирали и не един звезден миг. На мрънкането 
(то може да се окаже и шум от зареждане на батериите) 
краят ще дойде – но тогава ще трябва да се пазим от еу-
форията на възвърнатите си сили и амбиции, защото точ-
но заради недобре овладения ентусиазъм опропастихме, 
например, страхотната позиция, в която ни бе извело на-
шето национално възкресение през 19 век. 

[ВЪПРОС:] Как в началото на века след турско робс-
тво българите са успели да постигнат този невероятен 
икономически подем? С помощта на какви качества или 
обстоятелства е станало това? 

[ОТГОВОР:] Славните 35 следосвобожденски години 
(1878-1913) се дължат на мощната инерция, създадена от 
Българското възраждане. Тогава имаме непререкаеми ав-
торитети – активна и отговорна интелигенция, амбициозен 
цар, достойна Църква. Води ни неоспорим светъл идеал – 
пълно национално освобождение и обединение. За съжа-
ление, поради огромното ускорение, което набрахме бук-
вално за нула време, тези великолепни дадености не бяха 
правилно изиграни в сложната, но и пълна със страхотни 
възможности, игра, в която България получи честта да 
участва през второто десетилетие на миналия век. Връх 
взе мегаломанията на цар Фердинанд. Заслепен от своята 
византийска мечта, за три години той направи три поредни 
крупни грешки – влезе със съюзници-разбойници в Първа-
та балканска война, започна Втората Балканска война без 
никакви съюзници, избра губещия за съюзник в Първата 
световна война. Оттогава и до днес ние непрекъснато 
очакваме ново възраждане – с надеждата, че този път ня-
ма напусто да изхабим генерираната от него могъща енер-
гия. 
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[ВЪПРОС:] Какво трябва да направим сега като на-
ция, за да излезем от тези черни класации и да се върнем 
на пътя на оптимизма и подема? 

[ОТГОВОР:] Трябва да вярваме – в Бога, в Бълга-
рия, в себе си. Да вярваме – и да се надяваме. Трябва, 
разбира се, и да работим. Но не да духаме в платната с 
илюзията, че като барон Мюнхаузен ще се самоиздърпаме 
от блатото, а да търсим попътен вятър – защото История-
та показва, че при нас големите неща идват от вън. Не 
защото балканците нямаме енергия или креативност, а 
защото на Балканите Великите сили имат императивни 
интереси. Промените са неизбежни – и трябва да сме в 
кондиция, когато редът отново ни дойде. 
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[ВЪПРОС:] Проф. Тодев, кои са най-значимите про-
екти, по които работят в момента специалистите от Вашия 
институт? 

[ОТГОВОР:] В момента при нас се работи по мно-
жество проекти – индивидуални и колективни, национални 
и международни, чисто исторически и интердисциплинар-
ни, в рамките само на ИнИстИ и междуинституционални. 
Като най-мащабен искам да изтъкна проекта „България – 
извори и документи”, който се осъществява с финансова-
та подкрепа на Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси”, съфинансирана от Европейския соци-
ален фонд на Европейския съюз. Проектът има за задача 
да подпомогне развитието на научния потенциал, да уве-
личи заетостта и социалното включване, да повиши про-
изводителността, да осигури достъп до качествено обра-
зование и учене през целия живот. Той е насочен към въ-
веждане и адаптиране на общоевропейски интерпретатив-
ни стандарти на историчност, преструктуриране на знания 
и придобиване на нови умения за постигане на обществен 
интегритет и хармонично развитие на научния потенциал 
на нацията.  

Проектът реализира своите цели чрез следните ос-
новни дейности: 
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1) Обучение на младите изследователи в тематични 
семинари. 

2) Международна конференция, посветена на 100-
годишнината от Балканските войни, и създаване на доку-
ментален филм „100 години Балкански войни”. 

3) Посещение на библиотеки, университети в дър-
жави от ЕС. Един от нашите млади учени вече беше на по-
сещение в Лондон, понастоящем двама се готвят да за-
минат единият за Париж, другия за Берлин.  

4) Закупуване на научна литература и периодични 
издания. 

Изпълнението на проекта ще допринесе за приемане 
на културно-научния капитал като не по-малко важен от 
финансово-икономическия, а научните резултати в хума-
нитаристиката – като не по-малко стойностни от онези в 
точните науки. Историческата наука в качеството й на 
една от възможностите за интерпретиране, опазване и за-
даване на практически функционалности на културно-исто-
рическото наследство би могла да предложи реална възв-
ращаемост и значителна обществена полза. Затова проек-
тът работи за преодоляване на нейната обективна марги-
нализация и за възвръщане на примордиалната й роля в 
определени обществени сектори. 

[ВЪПРОС:] Кои са най-важните трудове, създадени 
в този Институт през годините? 

[ОТГОВОР:] Обикновено в отговор на такъв въпрос 
се сочи т.н. „Многотомна история на България”, която 
първоначално бе запланува в 14 тома, които след това 
бяха сведени до 10. В момента ИнИстИ работи над том 10-
ети (за времето 1944-89), който обаче може и да не се 
окаже последен. Вероятно ще се наложи том за постота-
литарното време, а и томове, които да допълват и/или ко-
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ригират вече написаното. За мнозина това съчинение е 
тромаво и демодирано. Но такава е класиката, тя не може 
да се води по този или онзи писък на конюнктурата, тя 
трябва да бъде в максимално възможната степен напра-
вена sub specie aeternitatis – колкото на някои днес това да 
се вижда немислимо или нежелано в историята. 

[ВЪПРОС:] Кои са най-важните международни парт-
ньори на Института? 

[ОТГОВОР:] Имаме традиционно активни отношения 
с много страни. Само тази есен проведохме кръгла маса с 
колеги от Института за световна история към Китайската 
академия за обществени науки на тема „Реформите в 
България и Източна Европа и перспективите за тяхно-
то съвместно изследване в България и Китайската на-
родна република”, виртуална кръгла маса с Института по 
славяноведение към РАН на тема „Руската и българска-
та държавност: проблеми на взаимодействието – 19-21 
век”, Българо-полска конференция на тема „Ватиканът-
Полша-България”, конференция по случай 175-годишни-
ната от рождението на проф. Марин Дринов, в която взеха 
участие учени, освен от България, още от Русия (четири-
ма), Украйна (четирима), Полша (двама), Чехия (двама), 
Словакия (двама), Китай (един). При широко междуна-
родно участие (учени от Полша, Норвегия, Русия, Украйна 
и др.) проведохме и две конференции, посветени на 100-
годишнината от Балканските войни. Отчетохме завършени 
проекти с учени от Унгарската и от Румънската академии 
на науките. В общоинституския ни семинар, посветен на 
актуалните проблеми на историята и на историографията, 
се представиха със свои лекции колеги от Словакия и Ук-
райна. В момента обсъждаме и възможности за сътрудни-
чество с учени от Косовската и от Македонската академии 
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на науките. Понякога ни упрекват, че международните ни 
контакти са най-вече със страни от бившия Източен блок. 
Това е защото не разполагаме с финансови средства за 
активен избор на чуждестранни партньори. Сътрудничим с 
тези, който ни потърсят. Разбира се, давам си сметка, че 
този отговор поражда друг логичен и интригуващ въпрос – 
„Защо западноевропейски учени и научни институции 
сравнително слабо се интересуват от ИнИстИ?” При-
чината, според мен е, че още щом Преходът започна, ис-
торическата българистика неоснователно, но не безкорис-
тно, бе анатемосана като форма на национализъм. За 
българската история от България се наеха да говорят 
представители на разни философски дисциплини, за които 
най-удобно се оказа не да оспорват, а всячески да зат-
върждават тази теза. След скандала „Батак” (2007) неща-
та започват да си идват на мястото – макар насадените от 
постмодернистките think-tank-ове предразсъдъци срещу 
академичната колегия историци да се оказват твърде жи-
лави. 

[ВЪПРОС:] Наскоро проведохте конференция в по 
случай 150 години от рождението на акад. Любомир Миле-
тич. Споделете нещо за делото на този голям български 
учен. 

[ОТГОВОР:] Любомир Милетич е един от най-видни-
те български интелектуалци и общественици в края на 19 
и през първата третина на 20 век. Той е не само учен-
хуманитарист от европейска величина – благодарение на 
което в продължение на 14 години (1924-37) е председа-
тел на БАН. Той е и гражданин с будна съвест, който мно-
го активно – и в същото време много адекватно – откликва 
на предизвикателствата, пред които са изправени българ-
ският народ и българската държава. Милетич живее с въз-
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торга и надеждите на славните 35 следосвобожденски го-
дини (1878-1913) – и с материалния недоимък и духовната 
покруса, с острите социални и политически противоборст-
ва, които връхлитат България през следващите няколко 
десетилетия. Той не остава пасивен свидетел на българс-
ките национални катастрофи. Без да загърбва строгите 
научни критерии, той се поставя в услуга на общонарод-
ния идеал за единение и напредък. Потомък на Миле 
войвода от Одринско, той ни оставя своята книга „Разоре-
нието на тракийските българи” – класическа анкета за 
етническото прочистване на Източна Тракия през 1913. 
Тази книга има неоспорим сертификат за качество и акту-
алност - 5 издания, четири от които от последните 25 го-
дини. Още повече Милетич прави за Македония, родом 
откъдето е неговата майка – освен научните и публицис-
тични текстове за югозападната българска земя, той е съ-
основател и втори председател на Македонския научен 
институт (МНИ) и дългогодишен редактор на сп. „Македон-
ски преглед”. Милетич показва по блестящ начин как ху-
манитаристът може да живее с радостите и скърбите на 
своето време без да изневерява на академичните стан-
дарти и без да изпада в патриотарство и партизанщина. С 
нашата конференция ние, историци, филолози, етнолози, 
фолклористи от БАН, не само почитаме паметта на един 
голям учен и голям гражданин, ние искаме, изучавайки и 
популяризирайки неговия живот и дело, да се научим да 
следваме неговия пример – времето, в което живеем, има 
същата въпиюща нужда от това, както и времето, в което 
той така славно е живял. 

[ВЪПРОС:] Разкажете нещо повече за приноса на 
Института за разработването на анализа на БАН за отно-
шенията с Македония? 
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[ОТГОВОР:] В изготвяне на историческата част на 
становището на БАН относно политиката към Република 
Македония участие взе акад. Г. Марков – и е най-добре по 
този въпрос да се отнесете към него. 

[ВЪПРОС:] Очаквате ли думата на учените у нас да 
се чува по-силно и да тежи при взимането на важни дър-
жавнически решения? 

[ОТГОВОР:] Да, такава тенденция вече съществува. 
Що се отнася до ИнИстИ, мога да посоча следния пример 
в подкрепа на това твърдение. По повод книгата на Ре-
джеп Исменов „Балканската война в Родопите 1912-1913 
г.”, издадена от т.н. Европейски институт „Помак”, и във 
връзка със сесията на Парламентарната асамблея на Съ-
вета на Европа (ПАСЕ) от 21-25 януари 2013 г., където 
имаше риск да се прокара осъждаща България резолюция 
за непризнаването на някакво несъществуващо „помашко 
малцинство“ и съответно на „помашки език“, нашият об-
щоинституски семинар „Актуални проблеми на история-
та и историографията” излезе с отворено писмо, където 
между другото се казва „Във връзка с проекторешението 
на италианския докладчик в Парламентарната асамблея 
на Съвета на Европа (ПАСЕ) Лука Волонте в рамките на 
„Пост-мониторинговия диалог с България”, предложен за 
гласуване в пленарната сесия в Страсбург (21-25 януари 
2013 г.), относно непризнаването на съществуването у 
нас на „помашко” малцинство и език, ние, горепосочени-
те, като европейски отговорна интелигенция, държим 
да обърнем внимание върху следното: Думата „помак” 
има негативен оттенък и е обидна за голямата част 
от българите мохамедани, живеещи главно в Родопите, 
защото ги дискриминира от останалите български 
граждани. Тъй като ПАСЕ е доказала с досегашната си 
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дейност, че не говори на езика на омразата, употреба-
та на този израз отдаваме на случайност и го считаме 
за пропуск, подлежащ на корекция. Същевременно, ние 
изказваме безпокойството си от нарастващите опити 
за фалшификация на българската история, за подмяна 
на историческата памет, оскверняване на светини, 
свързани с поклоннически места на жертвите, паднали 
за свободата на Отечеството, както и обезличаване на 
ценностната ни система, пряко свързана с нашето 
културно-историческо наследство. Това е в драстичен 
разрез с духа на мотото на Европейския съюз „Единни в 
многообразието.” При дебатите в ПАСЕ нашето станови-
ще е допринесло при гласуването текстът за т.нар. „по-
машко малцинство“ да отпадне от постмониторинговия 
доклад за България, което е огромен успех. За оказаната 
подкрепа БАН и ИнИстИ получиха благодарствено писмо с 
дата 28 януари 2013, подписано от г-н Димитър Филипов, 
директор на Дирекция „Права на човека” към МВнР. 

[ВЪПРОС:] Какво е състоянието и какви са перспек-
тивите за историческата наука в България? 

[ОТГОВОР:] По време на Студената война истори-
ческата тема беше необикновено широко експлоатирана. 
Това не означава, че същественото научно дирене из ос-
танките от миналото е приключило. Смяната на поколени-
ята, промените в обществените отношения и в междуна-
родната политика пораждат нови важни проблеми. А по 
чисто епистемологически съображения старото знание се 
нуждае от поддръжка и непрекъснати проверки. Затова 
ние, историците, не рискуваме да останем без работа. Да-
же задачите ни стават повече, по-сложни и по-отговорни. 
Перифразирайки Аристотел, бих казал, че човекът е исто-
рическо животно. Той има нужда непрекъснато да премис-
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ля и да преживява миналото си, да се съмнява в своите 
знания за него, да му търси най-подходящото място в сво-
ето битие. С увеличаването на човешката свобода тази 
така необходима на нашето съзнание игра, понякога кра-
сива, понякога смъртоносна, придобива особено смисъл. 
Обикновено човекът е искал да бъде господар на минало-
то, но твърде често той е ставал негов роб. Днес може би 
най-сетне трябва станем приятели с онова, което вече не 
е – особено когато иде реч за място като Балканите. Про-
блемът не е само български, нито само европейски. До 
голяма степен той е глобален, защото е важен и за све-
товните сили. Може ли пословичната балканска конфликт-
ност да бъде сведена до приемливи нива без да се вър-
шат прегрешения към историческата истина? – така като 
че ли следва да се определи най-важното предизвикател-
ство към историците в нашия сектор от миналото. Прочее, 
ще повторя – историята като наука е не само съществена 
част от миналото, тя ще остане такава и в бъдещето. Що 
се отнася до настоящето, нещата не са много розови – 
българската историческа колегия е атомизирана, истори-
ците са унили и обезверени, миналото е плячка на агреси-
вен антиисторизъм. Наоколо гъмжи от антибългарски ми-
тологии. Но очаквам всичко това скоро да се промени. 

[ВЪПРОС:] Възприемате ли се като пазители на 
българската памет? 

[ОТГОВОР:] Нашата задача е значително по-сложна. 
Според мен ИнИстИ е нужен най-вече защото сме свиде-
тели на нарастващо пренебрежение към историографски-
те правила – и то при пълно отсъствие на компетентен и 
добросъвестен арбитър. Както казах, човекът е историчес-
ко животно – той е в състояние както да се учи, така и да 
се мотивира от опита (реален или въображем) на отдавна 
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изчезнали същества. Паметта за миналото притежава 
уникална власт върху хората – и затова тя е обект на все-
възможни домогвания. Професионализмът излезе от мода 
– миналото стана джунгла, в която всичко е възможно. 
Онези, които нарушават правилата, много често се защи-
тават със стратегията на крадеца, който вика „Дръжте 
крадеца!” В България през последните години се наблю-
дава още една като че ли „добре” работеща формула – 
крадецът демонстрира „загриженост”, че наоколо било 
пълно с параноици, на които все крадци им се привиждат. 
Разбира се, не всички крадци са печени лицемери. Напри-
мер, в наркотрафика най-добри са онези „мулета”, които 
не знаят, че са „мулета”. ИнИстИ, разбира се, няма да се 
превръща в съд; ние просто трябва да задаваме стандар-
ти – и като съдържание, и като форма. 

Има опасения, че той е казионен. ИнИстИ е финан-
сиран от държавата – Уставът на БАН обаче му позволява 
да остане независим и творчески ориентиран в своите из-
следователски дирения. Ето какво казва се казва там: „Чл. 
2 (1) В БАН се извършва научна дейност в съответст-
вие с общочовешките ценности, националните тради-
ции, интереси и приоритети. Тя участва в развитието 
на световната наука и съдейства за умножаване на ду-
ховните и материалните ценности на нацията.” 

Как, с оглед нашия предмет на дейност, конкретно да 
тълкуваме този текст? Според мен, ИнИстИ трябва да се 
ръководи от две основни ценности – истина и хуманизъм. 
Съобразяването с националните традиции, интереси и 
приоритети не значи, че трябва да поставяме България 
над истината или над хуманизма. То следва да се възпри-
ема като предимство в изследователския ни график на 
проблеми, които интересуват българската държава и об-
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щество. По тези проблеми ние трябва да генерираме екс-
пертно знание, което безусловно да се съобразява с исти-
ната и хуманизма. Истината може да се казва по най-
различен начин – но все пак е неморално да получаваш 
българска заплата и да казваш истината с антибългарски 
патос. В конкретния случай това обикновено означава да 
пропагандираш македонистки или неоосманистки митоло-
геми. Тук ще цитирам два примера. Първият е натрапчи-
вата претенция, че не било важно, че България спасила 
своите евреи през Втората световна – по-важно било, то-
ва, че тя не спасила евреите от завоюваните от Вермахта 
и предоставени й за администриране Западна Тракия и 
Егейска и Вардарска Македония, т.е. тя не била изключе-
ние (заедно с Дания) от най-страшното престъпление на 
европейския антисемитизъм, а била толкова отговорна за 
еврейския холокауст колкото и нацистите.255 Вторият е 
твърдението, че труповете на падналите при Плевен 1877 
османски бойци уж били продадени (от България) за тор в 
британското земеделие.256 

Уставът на БАН ни прави отговорни и за приложени-
ето на резултатите от нашата работа. Според Чл. 3 (1) 
„[Академията] Определя приоритетите на изследова-
телската си дейност, организира и извършва фунда-
ментални и приложни научни изследвания в съответст-
вие с националните интереси и приоритети и светов-
ните тенденции и съдейства за използването на полу-
чените резултати.” Прочее, ние не само трябва да про-
извеждаме, опазваме и разпространяваме определено ви-
сококачествено знание – ние трябва и да убедим другите, 
че това знание е необходимо за тях. Трябва дори да съу-
меем да измерваме ефекта от неговото въздействие вър-
ху техните мисли и действия. 
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ИнИстИ трябва да пази академичните традиции и 
правила в правенето на история. Това означава още, че не 
бива да се боим да влизаме в полемика. Напротив, трябва 
да я търсим. При това следва да помним, че сме добри в 
академичното писане – на това се учим, това ценим, към 
това се стремим. Но - трудно е да влезеш в академичното 
писане, трудно е и да излизаш от него; на всичкото отгоре 
- то не е на мода днес. На мода, както е известно, е най-
вече устното слово пред камера. Т.е., за да оцелеем, ще 
трябва да правим нещо, което не ни е много присъщо. 
Трябва да са научим лесно да преминаваме от професио-
нален езотеризъм към всевъзможни форми на словесен 
флирт – и обратно. Трябва да съумеем както да привли-
чаме вниманието на, така и да респектираме всички влас-
ти – особено четвъртата. Разбира се, всичко това се отна-
ся само до формата – съдържанието, както вече казах, 
трябва да има един ориентир: истината. 
 



СЪЕДИНЕНИЕТО Е ШЕДЬОВЪРЪТ 
НА НОВАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ257 

[ВЪПРОС:] Какви са историческите поуки за нас, 
българите, от Съединението 129 години по-късно, проф. 
Тодев? 

[ОТГОВОР:] Вероятно, „Вярвай в себе си – но не се 
главозамайвай!” Съединението е шедьовърът на новата 
ни история. То е плод на възрожденското ни ускорение, на 
желанието да бъдем господари в дома си, да заемем дос-
тойно място сред останалите народи. В него има всичко 
необходимо за велико събитие – и голяма полза, и слава, 
и справедливост, и всенароден възторг, и отлични водачи, 
и политическа смелост и дипломатическа мъдрост. И да-
леч не на последно място – бляскава военна победа. Бъл-
гаринът показва на света, че не е загубил рефлексите си 
от Средновековието и че може да бъде достоен играч на 
историческата сцена. От друга страна, струва ми се, че в 
резултат на Съединението като че ли се взехме прекалено 
на сериозно, сметнахме, че късметът отново е с нас и че 
дълго няма да ни изневерява. В рамките на по-малко от 
десетилетие бяхме станали свидетели на страхотни обра-
ти в националното си битие – варварското потушаване на 
трагичното Априлското въстание беше последвано от бля-
съка на 3 март, сега, в 1885, националното разпокъсване 
от Берлинския конгрес 1878 беше, що се отнася до Тракия, 
едва ли не виртуозно заличено, оставаше ни да си върнем 
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само Македония и Одринско … Повъзгордяхме се като че 
ли, забравихме, че Източният въпрос е игра за големи. И 
30 години по-късно се набутахме в две поредни национал-
ни катастрофи, които май донякъде дължим и на законно-
то си, но ненапълно овладяно самочувствие от национал-
ните триумфи в 1878 и 1885. 

[ВЪПРОС:] Ваши колеги твърдят, че на 6 септември 
1885 г. е направено така, че и „вълкът да е сит, и агнето 
да е цяло“, вие споделяте ли тази теза? 

[ОТГОВОР:] Не съвсем. България е принудена да  
смени своя княз, влиза и в остър конфликт с една от Вели-
ките сили – Русия. Така че успехът не е 100-процентов, 
има и негативи. Ако мислим, че княз Фердинанд е достой-
на компенсация за загубата на княз Александър, тези ми-
нуси няма да изглеждат кой знае колко значими. Ако обаче 
сметнем, че вторият е бил много по-добрата възможност 
от първия, тогава и блясъкът на Пловдивската революция, 
както на времето се е наричало извършеното на 6 септем-
ври 1885 в града под тепетата, няма да е толкова ярък. 
Същото се отнася и до разрива с Русия. Ако решим, че той 
е бил нужен и полезен – тогава в 6 септември ще открием 
особен колорит и дори особена причина за гордост: ето, 
значи, можем да отстояваме самостойността и интереса 
си, не могат да ни купят дори с най-щедри жестове, ние не 
се поддаваме на закабаляване, на дългово робство. Ако, 
напротив, преценим, че това е свидетелство, че не знаем 
как да се отнасяме с голям, силен, но недодялан и поняко-
га глупаво капризен съюзник, тогава ние и днес ще трябва 
много сериозно да работим върху маниерите си. Разбира 
се, не е само въпрос на едностранна дипломатическа тех-
ника, не наша е вината – просто Александър ІІІ се оказва 
не по държавнически неразбран. Ако той беше овладял 
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своята царска гордост и личната си неприязън към княз 
Александър и го беше оставил на българския престол, то-
ва би било най-доброто и за България, и за Русия, и за 
руско-българските отношения. Прогонването на княз Ба-
тенберг е една от големите грешки на руската балканска 
политика – и то е най-значителният негатив от Съедине-
нието. 

[ВЪПРОС:] Може ли да обобщите – какво ни е дала 
и какво ни е отнела Османската империя? 

[ОТГОВОР:] За съжаление, Османската империя не 
ни е дала нищо. И не би могла да ни даде – дори да бе 
искала. Защото тя е безплодна, не е създала нищо ценно. 
За османците главната ценност е завладяването на чужди 
земи и народи и застоят в господство, не съзиданието, не 
творчеството и напредъкът. Не с толерантност, както ня-
кои техни днешни апологети претендират, се отличават те, 
а с безхаберие и високомерие. Те са ограничили възмож-
ността ни за самостоятелно развитие и за развитие в кон-
такт с европейската цивилизация. На всичкото отгоре, не-
мюсюлманите в тяхната империя са били безкомпромисно 
дискриминирани. Нелепо е, макар въпреки това сега да 
стана твърде модно, да се възхвалява и разкрасява Ос-
манската империя и да се настоява за нейното възстано-
вяване. Много добре е да има помирение и побратимява-
не между българи и турци – но не за сметка на историчес-
ката истина, не чрез възхвала на една съвършено недос-
тойна империя, която заслужава само осъждане. Трябва 
много да се пазим с непремерени концесии да не рестав-
рираме турския агалък, който сигурно ще започне да търси 
кой да му е рая. 

[ВЪПРОС:] Защо в съвремието се чувстваме по-
скоро разединени, отколкото съединени, обединени? 
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[ОТГОВОР:] Преживяхме през последните 25 години 
една радикална промяна – някои спечелиха, повечето 
смятат, че са изгубили. При такова положение няма как да 
има единство. Освен това България е кръстопътно място, 
тук духат силни ветрове от разни страни – което също не е 
фактор в „съединителна” посока. 

[ВЪПРОС:] На какво се дължи крехкото ни нацио-
нално самочувствие? 

[ОТГОВОР:] Липсват надеждни авторитети, които да 
ни обясняват кое какво е. Имаме Църква, имаме академия, 
интелигенция, но те са подложени на гонения и не могат 
да ни бъдат достойни водачи. Затова чакаме спасители от 
къде ли не и се мятаме като риба на сухо. 

[ВЪПРОС:] Не се отърсихме и от синдрома „Голе-
мият брат“, какво не ни достига, та все търсим протекции-
те и закрилата на някого? 

[ОТГОВОР:] Търсим здрави опори, това е нормално, 
чисто човешки рефлекс. Но си мисля, че причината за то-
ва поведение не е само в нас. Много често някой така те 
манипулира, че ти да се чувстваш малък и застрашен. 

[ВЪПРОС:] Липсва приемственост между поколени-
ята, това помага ли ни или повече ни вреди? 

[ОТГОВОР:] Донякъде помага, донякъде пречи. Меж-
дупоколенческите търкания са нещо естествено, няма как 
да постигнеш нещо, ако не оспориш статуквото – а това 
означава конфликт с неговите творци и бенефициенти, т.е. 
с по-старите. Но няма и много да постигнеш, ако сляпо ру-
шиш и разчистваш до гола поляна. Необходим е разумен 
консерватизъм – хармония между дозирано отрицание и 
разумно възприемане, между отстраняване на негодното и 
надграждане върху ценното и здравото. Постигането на 
интергенерационна хармония е изключително важно, мис-
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ля си даже, че главно на нея се дължат постиженията на 
успешните общества.  

[ВЪПРОС:] Кой е виновен, според вас, за поредния 
гаф с учебника по история за третокласниците и защо се 
случват такива скандали през последните над 20 години? 

[ОТГОВОР:] Причината е в неправилното отношение 
към историята и историците. Трябва да се разбере, че ис-
торията е част от националната сигурност. Ако едно об-
щество не си пише само историята, то ще бъде принудено 
да се задоволява с чужда история – а това означава, че то 
ще консумира чужда пропаганда, сиреч ще приема чужди 
интереси за свои, а своите за чужди. Българското общест-
во трябва да се интересува не само кой е написал един 
или друг исторически текст, а и кой е платил за това.  

[ВЪПРОС:] Вярно ли е, че чужди фондации като тази 
на Сорос, „Америка за България” и др. се месят в тези 
процеси? 

[ОТГОВОР:] Мисля, че да. 
[ВЪПРОС:] Как трябва да се пишат учебниците по 

история и кой трябва да ги списва? 
[ОТГОВОР:] Основната грижа трябва да е на съот-

ветните институти от БАН – защото те са професионалис-
ти, защото техните заплати идват от джоба на българския 
данъкоплатец, защото в устава на БАН е записано изрич-
но, че те са длъжни да се съобразяват безусловно както с 
общочовешките ценности, така и с националните интереси 
и традиции. Това е гаранция за качество и обществена 
отговорност на предлаганото познание. 

[ВЪПРОС:] Младите хора интересуват ли се от исто-
рията? 

[ОТГОВОР:] Да – и е важно техният интерес да бъде 
правилно удовлетворяван. 
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[ВЪПРОС:] Историческата памет ли определя наша-
та национална самоличност? 

[ВЪПРОС:] Да, до голяма степен. Ние сме толкова 
продукт на миналото, колкото и на представата си за него 
– дори може би и повече.  

[ВЪПРОС:] „Без борба няма победа“ - това ли наши-
ят път, за да продължим напред? 

[ОТГОВОР:] Това е един красив и полезен девиз. 
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[ВЪПРОС:] Какви са историческите поуки за нас, 
българите, 105 години след 22 септември 1908 г., проф. 
Тодев? И какъв празник е за нас Денят на независимост-
та? 

[ОТГОВОР:] 22 септември 1908 е един от върховете 
в новата българска история. Той е част от славна пореди-
ца големи успехи – заедно с Освобождението 1878, Съе-
динението 1885 и Първата Балканска война 1912-13. Обя-
вявайки независимост, страната ни става равна по права с 
другите цивилизовани народи, нейният владетел отново 
взема титлата „цар” – и сякаш най-сетне окончателно се 
заличава петвековният османски хиатус, сякаш възкръсва 
времето на Симеон Велики и Иван-Асен ІІ. За съжаление, 
това се оказва само нереализирана потенция. Възгордял 
се и загубил мярка, новият български цар прави поредица 
от грешки, за които още плащаме. Прочее, най-важната 
поука може би трябва да бъде нещо от сорта „Не забра-
вяй, че гордостта ненапразно е един от седемте смър-
тни гряха – и гледай да успяваш в смирение и умере-
ност!” 

[ВЪПРОС:] Може ли да се направи аналогия между 
нашия Ден на Независимостта и американския празник на 
4 юли? 

[ОТГОВОР:] 22 септември най-удобно кореспондира 
с 4 юли – Денят на американската независимост. Мисля, 
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че този празник прави миналото ни по-„конвертируемо” – 
и съответно по-удобно за вписване в общата история и по-
правилно разбиране от страна на другите народи. Разбира 
се, тук някой веднага би казал иронично – барабар Петко с 
мъжете. Има в българския манталитет наистина големее-
не, желание за мерене с най-доброто, с най-голямото, с 
най-ценното. На моменти това може да предизвиква сниз-
ходителни усмивки, но то заслужава безусловно уважение 
и подкрепа – защото издава амбиция да се върви в крак 
със стандарта, с образеца, с първенеца. Този императи-
вен стремеж към върха е нещо, което трябва да ни създа-
ва самочувствие – макар често да изпитваме и огорчение, 
защото конкуренцията за челните редици е голяма. 

[ВЪПРОС:] Защо през годините имаше опити за ома-
ловажаване на тази дата? 

[ОТГОВОР:] Има опити за омаловажаване на 22 сеп-
тември с аргументи като: независимостта в модерния свят 
е фикция, всички страни в една или друга степен са вза-
имно зависими; нашата независимост винаги напомня 
стария виц, в който се казва, че най-независима е Албания 
– защото от нея нищо не зависи; Независимостта директно 
ни води към Първата световна война, в която правим най-
непоправимата грешка през новата си история – затова ли 
трябва да тачим 22 септември? Във всички тези твърде-
ния може да се открие по зрънце истина – което означава, 
че не бива да абсолютизираме Независимостта. Но осно-
вателните възражения не означават, че трябва да я под-
ценяваме. Тя отстъпва по значимост и по блясък на Осво-
бождението и на Съединението, но е безусловно необхо-
дима по пътя ни към света на цивилизованите народи. 
Трябва винаги да помним, че независимост не означава 
непременно отсъствие на задължение да се съобразяваш 
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с другите. Независимостта не е в това да налагаш безог-
ледно волята си, тя е на първо място признание за леги-
тимност на твоя интерес и оттам идва по-добра възмож-
ност да браниш този интерес - което обаче зависи и от 
твоята способност за просветено и отговорно мислене и 
поведение. 

[ВЪПРОС:] В онзи момент държавата ни на кого е 
можела да се опре за подкрепа и помощ? 

[ОТГОВОР:] България получава подкрепа от Австрия 
и Русия – което като че ли подсказва, че противоречията, 
които водят до Първата световна война, не са били чак 
толкова непримирими. За съжаление, обаче, обикновено 
именно в Босненската криза 1908 (такова е официалното 
име на Източната криза, в рамките на която България се 
сдобива с независимост) се търсят корените на Първата 
световна война. Защото на извършеното едновременно с 
българската независимост анексиране на Босна и Херце-
говина от страна на Австро-Унгария сърбите отговарят със 
засилен тероризъм, чрез който се стига до Сараевският 
атентат 1914, който пък води до Австро-Сръбска война, 
която почти автоматично прераства в световна. 

[ВЪПРОС:] Имаме ли адекватна външна политика 
сега, според вас? 

[ОТГОВОР:] Не мога да кажа, че познавам в детайли 
и по сигурни източници днешната ни външна политика. 
Все пак, имам чувството за известен дисбаланс. Трябва да 
помним, че сме на важен световен кръстопът и призвание-
то ни е да бъдем посредници, помирители, модератори 
между Изтока и Запада, между Русия, Европа и Америка. 
През 20 век все вземахме страна и това не свършваше 
добре за нас. Днес трябва да се пазим от конюнктурни 
филства и фобства и да се водим на първо място от наци-
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оналния интерес. Трябва да помним, че Западът ни е це-
нен приятел и пример за подражание, а Русия – близък съ-
сед и роднина; и затова трябва да се стремим между тези 
два полюса да има мир, разбирателство, сътрудничество. 
За нас това е най-изгодно – а и най-достойно (крайно вре-
ме е да започнем да се отърсваме от пещерния прагмати-
зъм и да помним, че съществува понятието „национална 
чест”). 

[ВЪПРОС:] Продължава ли процесът на пренапис-
ване на историята, което започна в годините на т.нар. пре-
ход? 

[ОТГОВОР:] Ами, „пренаписвачите” хвърлиха зна-
чителни сили в битката, завоюваха позиции и сега се опит-
ват да ги задържат. Мисля, че е време професионалистите 
да започнат контраофанзива и да възстановят авторитета 
на научната история. 
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Кратки мнения по актуални въпроси 

Българи и българистика - или самочувствие, ос-
новано на знание. - За всички е ясно, че българската по-
пулация е в сериозна криза. Достатъчно е да се огледаме 
около себе си за да си дадем сметка, че ние, българите, 
не харесваме нито себе си, нито прекрасната си страна. 
Трудно ни е да сме задружни, дори може би се мразим 
помежду си. Затова мнозина искат да емигрират. И немал-
ко от тях го правят – макар после нерядко да съжаляват. 
Други не посмяват – но те са тук само телом, не и духом. 
Като например един, който би дал всичко само и само да 
се казва не Иван Петров, а Manchester United. Които пък 
не искат да бъдат емигранти остават, но те са твърде де-
мотивирани – живеят и работят без ентусиазъм и не горят 
от желание да се размножават. 

Проблемът е как българинът да се научи да обича 
страната си и да цени себе си? Да не мрази себеподобни-
те си, а да бъде щастлив, че може да живее и работи в 
общност, която разбира неговия език? Да се научи да се 
радва на това, което има, и не да се травмира, а само да 
се амбицира от това, което му липсва? Как да има дове-
рие в лидерите и институциите и как да откликва позитив-
но на техните послания? Как да защитава правата си без 
да забравя своите базисни задължения. 
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Т.е., задачата до голяма степен е психологическа и 
идеологическа – и тя може да бъде решена чрез познание 
и убеждение. Българинът, разбира се, страда и от мате-
риални дефицити – но за тяхно ликвидиране трябва много 
време. Вярата и истината, които могат да ни избавят от 
обзелия ни емоционален дискомфорт, са много по-лесно и 
по-бързо постижими. Адекватната българистична дейност 
може да ни избави от пословичното черногледство и да ни 
даде силата и търпението, необходими за дългото догон-
ване на развитите страни.  

За съжаление, през последните години се наложиха 
разбирания, които обричат българистиката на маргинали-
зация. Непрекъснато се повтаря, че за българския учен 
най-важно е признанието в чужбина. Международните 
стандарти, разбира се, са много важни, но нещата трябва 
да се гледат и от друг ъгъл. Например, трябва да е безс-
порно ясно какви са приоритетните нужди от знания на 
страната - и кое от онова, което ни трябва, следва сами да 
произвеждаме и кое е по-изгодно да внасяме отвън.  

Сериозен и траен български прогрес не може да се 
постигне без силна българистика, която да създава само-
чувствие, да чертае перспективи и да дава отговор на 
проблеми, които още Паисий Хилендарски е регистрирал 
преди цели 250 години със своето „О, неразумни и юроде 
...”, но които все още ни преследват. Освен това, отсъст-
вието на качествена българистика означава не само липса 
на позитиви – то означава и наличие на негативи. Ако ня-
кой, поради липса на правилно възпитание, не знае пътя 
на доброто, това не означава, че той просто ще бездейст-
ва - по-вероятно е той да върши злини. На общност, която 
не е в състояние да отстоява собствена идеология, обик-
новено й се налага да консумира чужда идеология. Аз не 
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искам да твърдя, че чуждото е лошо. Но светът продължа-
ва да е арена за конкуренция. И ако някой има собствен 
интерес, то той трябва да има съответните средства за не-
говата защита, включително собствена система от знания 
за себе си, за своите приятели и съперници. 

Прочее, България, особено в момент като настоя-
щия, има безусловна нужда от българистика – и това твър-
дение не се нуждае от кой знае какви софистицирани до-
казателства. Още по-очевидно е, че тази българистика ня-
ма откъде да се внесе; тя трябва да се създава и поддър-
жа от България – и то най-вече в рамките на институция 
като БАН. Защото БАН има опита и кадрите, както и хо-
листичната структура (единство на природни, математи-
чески и хуманитарни дисциплини), които да позволят на 
българистиката да изпълнява възпитателни и идеологи-
чески функции без да губи научните си качества. Бълга-
ристиката не е толкова апология на България и българско-
то, колкото академично знание за българския език, култура 
и история. 

Процес на създаване, поддържане и разпространя-
ване на знания като българистичните има нужда от специ-
ално внимание – особено що се отнася до неговото фи-
нансиране, тъй като възвращаемостта на вложените 
средства е дългосрочна и индиректна. Всички дейности от 
типа на българистиката в някаква степен се родеят с рек-
ламата. Рекламните продукти рядко се продават – те обик-
новено се подаряват. Освен това, никоя фирма не очаква 
някой друг да й финансира рекламата. Повечето научни 
дисциплини могат да разчитат на чуждо финансиране, мо-
гат в някаква форма и да се обвържат с производствени 
дейности, от които да печелят. Българистиката се обръща 
към широк, но специфично настроен към нейния продукт 
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пазар – продаваемият тираж на една книга по българска 
история, например, е 150-200 екз. Чуждото финансиране 
означава обвързване с идеи, които не съвпадат с българс-
кия интерес – и за това най-доброто свидетелство е слу-
чаят „Батак” от 2007. 

Финансирането на българистиката трябва да е изк-
лючително грижа на българската общност и нейните инс-
титуции – по същия начин, например, по който „Кока-Кола” 
се грижи за рекламата на своите продукти. То трябва да е 
институционално в рамките на един разумен оптимум. 
Модните сега проекти не могат да го заменят – те могат 
само да го допълват, тъй като там има голяма доза неси-
гурност. Науката е трудо- и времеемко занимание на висо-
коквалифицирани кадри с големи интелектуални заложби, 
тя безусловно се нуждае от дългосрочно спокойствие и 
сигурност. Както никой уважаващ себе си човек не разчита 
на тото-залагания за да се изхранва, така и никой серио-
зен учен няма да приеме да се осланя само на проектно 
финансиране. Проектите в България страдат и от още 
един сериозен порок – никой не вярва, че тяхната оценка 
се прави компетентно и добросъвестно. 

Правя настоящото изложение не без доза самокри-
тичност – защото за липсата на добра българистика има и 
субективни причини, макар обективните да са по-важни. 
Нямам предвид само хроничното подценяване и недофи-
нансиране; не по-малко негативна роля играят и система-
тичните хули, заплахи и подигравки по адрес на БАН – 
включително и от страна на държавата. Твърде лекомис-
лено тя като че ли от ревност вместо пета власт иска да 
вижда в историята пето колело – и така още по-лесно си 
вкарва пета колона. 
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“РОДЪТ БОГОРИДИ”.260 - Аз бих искал да кажа по ня-
колко думи за темата, за изпълнението и за изпълнителя. 

“РОДЪТ БОГОРИДИ” без съмнение е една напълно 
дисертабилна тема. Тя притежава мащабност, нейната 
разработка предполага голяма квалификация, изисква 
много труд и дава възможност за важни, интересни и раз-
нопосочни тълкувания. Въпреки големия й потенциал, до 
сега по нея се е работило на парче. Й. Желев е подходил 
с желание за цялостност и изчерпателност и е постигнал 
несъмнен успех. Пред нас стои текст, по който дълго няма 
да могат да се правят съществени допълнения. 

Не е без значение, също така, че темата притежава и 
особен вид актуалност. Аз не смятам, че тя може и трябва 
да обслужва нашата национална гордост - толкова повече, 
че гордостта е един от седемте смъртни гряха. Съмнявам 
се, че Богоридиевци ще ни излекуват от комплекса ни за 
простонародност. Но те могат да ни помогнат по-добре да 
разберем себе си и по-правилно да преосмислим нацио-
налната си идентичност в условията на членство в НАТО и 
ЕС.  

Богоридиевци действат с успех в имперска среда без 
да се разделят с естествената си етническа самоличност 
Това е сравнително рядко и поради тази причина следва 
внимателно да се изучава - като правило българинът се 
чувства зле в наднационален контекст. Той или се капсу-
лира на възможно най-ниското социално равнище, или се 
асимилира стопроцентово в господстващата народност. 
Една надеждна история на Богоридиевци без съмнение 
дава материал за размисли как да оцелеeм като пълноце-
нен етно-социален организъм.  

Също така, ние вече сме част от един все по-глоба-
лизиращ се свят, а като че ли инстинктивно очакваме ня-
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какъв нов свой ренесанс, или дори смятаме, че той, с пре-
зумпция за инерция напред и нагоре, все още не е завър-
шил. Но ако бъдем трезви, вероятно ще трябва да си 
признаем, че нас сега ни очаква не ново национално про-
буждане, а национално заспиване. И тук скрупульозното 
знание за Богоридиевци може да помогне да не бъде 
евентуалният ни сън съвсем безпаметен, или най-малко-
то, махмурлукът при следващото ни пробуждане да не е от 
най-депресивните.  

Биха могли също така да се формулират и паралел-
ни животописи на не по еничерски изплували българи - 
например, защо да не се направи съпоставка между Сте-
фан Богориди, българина, стигнал най-високо в Османска-
та империя, и другия ни голям сам себе си създал мъж, 
Георги Димитров - най-високопоставения ни сънародник в 
Съветската империя? 

Но, тъй като изказването ми носи повече протоколен 
характер, аз няма да се впускам в такъв род спекулации - 
само ще изтъкна, че, опрени на солидна работа като тази, 
за която говорим в момента, те биха били много по-на-
деждни.  

И, преди да завърша, ще споделя впечатлението си, 
че със своята дисертация Желев показва най-хубавото, 
присъщо на млад историк - енергия, всеотдайност, безко-
ристност, амбиция плюс, разбира се, доза самонадеяност, 
а може би и илюзии. Аз обаче искам най-вече да акценти-
рам на високите академични критерии, на които той безус-
ловно се старае да се подчинява - толкова повече, че сега 
те никак не са на мода. Днес отпечатването на какъв да е 
текст е толкова лесно, колкото е трудно да се създаде ис-
тински текст. Може би само „отглеждането” на самовзис-
кателни учени ще смогне да компенсира едва ли не стоп-
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роцентовия дефицит от научна критика и няма да позволи 
на компютъра да ни задуши в графоманската си прег-
ръдка. Прочее, пожелавам трайна мотивация на Й. Желев, 
защото избраният от него път е дълъг, а перфекционизмът 
е колкото обсебващ, толкова и неблагодарен! 

Накрая, разбира се, напълно убедено призовававам 
членовете на СНСННИ при ВАК да присъдят на Й. Желев 
научната и образователна степен “доктор”. 

БАТАК КАТО КУЛТУРНО- И ГЕОГРАФСКО-ТЕРА-
ПЕВТИЧНА ДЕСТИНАЦИЯ.261 - Като професионален ис-
торик, бях помолен да кажа няколко думи за новоизлязла-
та книга на проф. Янев. Искам най-напред да го поздравя 
с нейната поява на бял свят, както и да благодаря за ек-
земпляра, който с посвещение получих предварително. 

Тъй като поводът ми се вижда важен, реших да не се 
осланям на импровизацията, а да напиша онова, което бих 
могъл да кажа. Импровизацията, наистина, понякога може 
да бъде магнетична, но по-често се превръща в непреме-
рено празнодумство. 

Сигурен съм, че всички, или поне повечето, тук при-
състващи познават проф. Янев. За него ние вече мислим 
не само като за юрист и университетски преподавател, но 
и като за утвърден краевед. В продължение на много го-
дини той проучва различни аспекти от миналото на Батак 
и вече е регистрирал множество публикации, различни по 
тема и характер, които сега поднася събрани на публика-
та. Няма да е пресилено, ако се каже, че всичко важно по 
темата „Батак и Българското възраждане” е намерило 
място в книгата, чието издаване сме дошли да приветст-
ваме.  
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Проф. Янев не само популяризира научни знания, а 
създава и нови такива. В публикациите си той е издирил 
немалко непознати факти и ги е вплел в онова, което и 
преди него е било известно. Този подход, прилаган про-
дължително време, е най-резултатен за краеведчески ди-
рения, при които фактите често са слаби, данните са мал-
ко на брой, несигурни и с невисок рандеман, а изследова-
телските текстове, доколкото изобщо ги има, издават по-
вече патриотичен плам, отколкото академична школовка. 
Намирам, че дългосрочният ангажимент с миналото на Ба-
так е най-отличителната черта на книгата на проф. Янев. 
Във връзка с това искам да припомня, че за краезнанието 
е особено важен ефектът от натрупването, който се пости-
га не с ударна работа, не с кратко и интензивно себеотда-
ване, а единствено с много време и с много постоянство. 

Също така, мисля, че тази своеобразна енциклопе-
дия на възрожденското минало на Батак ще представлява 
интерес не само за нас, батачаните, но и за всички наши 
сънародници.  

Тази преценка взема за своя отправна точка, първо, 
уникалното място, което Батак заема в новата българска 
история, и, второ, положението, в което се намира днес 
българското общество.  

За да илюстрирам първото, ще припомня думите на 
Вазов: „Без Батак, категоричен е той, нямаше свободна 
България.” Днес можем по най-различен начин да гадаем 
какво би се случило без Баташкия холокауст. Сигурно е 
обаче едно - ако през април 1876 батачани не бяха въста-
нали в името на българската свобода, последните стотина 
години от нашата история щяха да бъдат различни. Впро-
чем, щяхме ли изобщо да имаме нова история или нашата 
национална енергия щеше, както и немалко столетия пре-
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ди това, да отиде в полза на чужда достопаметност? Точ-
но тази удивителна историотворческа роля на Батак, която 
Вазов определи като „българска Голгота”, трябва да бъде 
позната на нашето общество не просто като факт, не само 
от книги и филми. Както всеки християнин, за да се пре-
чисти и обнови, всяка година тайнствено съпреживява 
Христовите смърт и възкресение, така и всеки българин, 
ако иска да познае себе си и да почерпи живителни сокове 
от своите корени, би трябвало да влиза в подобно мистич-
но съпричастие с кръстния път, който батачани извървя-
ваха през април 1876 и който стресна света и го накара 
така крепко да прегърне българската кауза.  

Що се отнася до второто, излишно е да се доказва, 
че днес нашето общество е болно. Аз все още си спомням 
един транспарант, опънат пред Университета, в който ня-
какво училище се рекламираше по следния начин: „Вли-
заш българин, излизаш чужденец!” Наистина, такива рек-
лами, слава Богу, вече като че ли не се срещат. Все по-
често българинът чува призиви да мисли за семейство и 
деца и да не оставя родната си земя. Но демографските 
ни показатели си остават все така лоши. Прирастът е от-
рицателен, чужбината е желана, раждаемостта е ниска. 
Макар че алчността е всепоглъщаща, малцина станаха бо-
гати - другите са ограбени за поколения напред, ограбени 
не само материално, но и духовно. В резултат, които мо-
гат, тръгват да бягат, които не могат, са смазани от усе-
щането за пълно безсилие и пълна безперспективност. 
Емиграция или резигнация - това е изборът, пред който 
днес са изправени повечето българи. Избор между трън и 
глог, между Сцила и Харибда. 

Ние, обаче, сме не толкова бедни, колкото объркани 
и уплашени, защото болни са нашите души. Българската 
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душа може да бъде излекувана единствено от български 
знания. Днес само българистиката може да ни даде зна-
чими духовни изживявания, които отново да ни направят 
пълноценни като индивиди и като общност. Само българс-
ката история, българската литература, българската геог-
рафия могат да ни върнат любовта към родното минало, 
към родния език, към родната земя. И любовта между нас 
самите. Любовта ще ни върне вярата, вярата ще ни даде 
сила. 

Прочее, аз намирам, че днес българското общество 
има безусловна нужда от българистично лечение. В него 
Батак, с историческата си незаменимост и с прекрасната 
си природа, следва да бъде една от най-важните ни кул-
турно- и географско-терапевтични дестинации. 

Затова, завършвайки, ще пожелая на проф. Янев не 
само здраве и дълголетие, не само радушен прием за не-
говата книга, но и нови текстове за Батак! 

ПРОСВЕТА И ПРОМЯНА.262 - Навършват се 150 го-
дини от откриването на Болградската гимназия. Приела 
своите първи възпитаници през есента на 1859, тя става 
първото българско средно училище. Израз на повишено 
самочувствие, на узряло национално съзнание и на по-
раснали материални възможности, гимназията е сред ос-
новните приноси на българската емиграция в Национал-
ното възраждане. През нея като учители и ученици мина-
ват цяла плеяда пред- и следосвобожденски строители на 
Третата българска държава - възрожденци като Сава Ра-
дулов и д-р Васил Берон, учени като Александър Теодо-
ров-Балан и Димитър Агура, военни като ген. Данаил Ни-
колаев и майор Олимпи Панов, държавници като Алексан-
дър Малинов и Димитър Греков. Роля за нейното основа-
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ване имат Георги Стойков Раковски и княз Никола Конаки 
Богориди. Възторжено, но и критично, за Болградската 
гимназия пишат Ботев и Каравелов. Възстановила своя 
национален характер след рухването на тоталитаризма, 
днес Болградската гимназия е символ на волята на всички 
българи за национално самосъхранение и духовно единс-
тво. 

Нашата кръгла маса има амбицията не само още 
веднъж да изтъкне големите просветни достойнства и уни-
калната роля на това, по думите на Христо Ботев, „свято 
българско учебно заведение” в изграждането и поддържа-
нето на българската идентичност. Наред с мемориалните 
и тържествените си акценти тя ще търси нови факти и но-
ви хоризонти. От 20 години България върви по нови пъти-
ща и преосмисля важни моменти от своята история. В ре-
жим на дискусия вече е и Българското възраждане. Ще 
приемем ли радикалното постмодернистко заявление „Ня-
ма Възраждане, има Танзимат”, или, стремейки се пъл-
ноценно да се впишем в съвременния свят, ще продължим 
да вярваме, че през 19 век ние, българите, сме изживели 
звезден миг, възкръсвайки от небитието на робството за 
самостоятелен обществен живот? Този въпрос все повече 
се налага на общественото внимание, макар и по-бавно 
той се настанява и в българистичната територия и вече 
произвежда отговори, някои от които вероятно ще чуем и 
на нашата кръгла маса. 

Наред с дискусионност ние ще се стремим да набе-
лежи и нови измерения както за Националното възражда-
не като цяло, така и за неговите ярки проявления, сред 
които несъмнено е и Болградската гимназия. Затова, из-
тъквайки нейния 150-годишен юбилей, Организационният 
комитет задава мащабна тема: „Просвета и промяна”. 
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Това са универсални понятия на човешкото битие. И 
едното, и другото са подчертано позитивни по звучене. Но 
днес промените започват да ни невротизират със своята 
перманентност, а невъобразимото до вчера в своя обем и 
достъпност знание, което според Фр. Бейкън би трябвало 
да ни дава сила, все повече се превръща в бреме. И осно-
вателно вече се говори не само за транзитология, но и за 
транзитофобия, а информационната свобода все повече 
се компрометира от информационно замърсяване. Най-
важни стават верните ориентири - каква промяна да осъ-
ществим за да не попаднем в безумието на хаоса, кое 
знание да възприемем за да добием крила, а не окови.  

В непосредствените си измерения националното ни 
възраждане е пример за бърз и категоричен успех. След 
столетия на застой, през 19 век българският народ се изп-
равя пред множество възможности за промяна. В избора 
си той решава да се опре на два ориентира – ранните фа-
зи на своята история, когато е жизнен, амбициозен и сла-
вен, от една страна, и постиженията на устремилата се 
към световно господство Европа, от друга. Рационалното 
знание за собственото минало и за европейската съвре-
менност стават от първостепенно значение. Но на българ-
ска почва „просвета” и „промяна” създават нееднозначни 
продукти. Сред едните са феномени като Болградската 
гимназия, сред другите – фолклорни поучения като „учи за 
да не работиш” или „учи за да емигрираш”. 

Както е известно, възрожденоведският дискурс не 
съвсем без основание е обявяван за закостеняла патрио-
тарска демагогия. Затова искам да завърша тези мои 
уводни думи с пожеланието не само тук да останем пази-
тели на академичната традиция, но и да покажем възмож-
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ности за просветена промяна в духа на предизвикателст-
вата на 21 век. 

КОРЕКТНО ЗА ШУМЕН. 1813 – ПЪРВОТО ГРАЖ-
ДАНСКО ЧЕСТВАНЕ НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ.263 - Ако 
коректно четем историческите свидетелства, кога и къде 
следва да разположим първото извънцърковно празнува-
не Деня на Св. Братя Кирил и Методий – в Пловдив през 
1851 или в Шумен през 1813? - това е темата на настоя-
щата кръгла маса. 

На пръв поглед става дума за нашенски боричкания 
за евтино надмощие. Но първенството е особено важно в 
света, към който вече принадлежим. Там се раздават па-
тенти, Нобелови награди. За да се култивира креативност, 
за да се поощрят иновациите, за да се различава ориги-
нала от имитацията. При нас май само в спорта се полу-
чават шампионски титли. Когато някой претендира за ин-
телектуално откритие – особено в хуманитарстиката – ние 
си имаме многоумен коментар: внимание, откривателска 
мания! 

Трябва да започнем да произвеждаме първенствени 
палми – и да се научим правилно да ги присъждаме. Инак 
всеки ще има по 15 минути слава; независимо дали зас-
лужава вечна слава или вечно забвение – и все така ще си 
стоим без нобелист. Трябва ни разумна йерархия, трябва 
ни просветено съгласие, трябва ни правилна посока, стига 
орел, рак и щука, трябва да знаем кой къде отива и кой е 
пръв и кой – последен. 

Как изглежда Кирилометодиевското първенство на 
Шумен? С дата 22 май 1813 един арменски пътешественик 
от Конгрегацията на Мъхитаристите на име Минас Пъжъш-
кян бележи в писмо от Шумен: присъствах на вечеринка, 
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за която после ми обясниха, че е по случай празника на 
създадената от Кирил и Методий българска писменост, 
т.е. това, което ние правим в деня на Месроб Мащоц. Ни-
кой не смее обаче да говори за този празник, защото гър-
ците забраняват. Жалко! Като че българският народ е 
двойник на арменския!264 

В България това сведение е известно вече почти 30 
години. Отгласите от него не са еднозначни - вече може да 
се говори за дискусия по въпроса. От Шумен, разбира се, 
заявяват: това е първото гражданско честване Деня на 
Кирил и Методий.265 Други го пренебрегват – и в официал-
ни издания, като Кирило-Методиевската енциклопедия266, 
например, няма и намек за него. Трети заемат хиперкри-
тична позиция и се съмняват в автентичността на арменс-
кия документ само поради факта на неговата сензацион-
ност.267 Четвърти, изтъквайки единичността и социо-кул-
турната немотивираност на извънцърковна прослава на 
Кирил и Методий в началото на 19 век, смятат, че това, 
което описва Пъжъшкян, е само част от традиционен рели-
гиозен празник.268  

Вярно е, че сведението на арменския автор е колко-
то впечатляващо, толкова и самотно – а и засега няма как 
да се обясни защо в Шумен 1813 българите светски отбе-
лязват празника на своята писменост. Впрочем, дали не 
можем да го изведем от родено на място национално чув-
ство – императивно и просветено, прозорливо и креатив-
но? Или пък да потърсим арменска връзка? Досега ние 
сме говорили за какви ли не въздействия върху нашето 
национално възкресение през 19 век – гръцко, руско, евро-
пейско, сръбско, чешко и пр. В печатарството и в Църков-
ния въпрос има отдавна признати арменски влияния. Няма 
ли да е възможно да открием и възрожденска роля на ар-
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менския пример по линията Св. Месроб - Св.Св. Кирил и 
Методий? 

Сега, 30 години след първата публикация на Пъжъш-
кяновото писмо, по повод 1330-годишнина на нашата дър-
жава, община Шумен организира настоящата кръгла маса 
с настояване за коректност към сведението на арменския 
пътешественик. Това е особено важно – защото днес ко-
ректността към историческите извори в България не е 
много на мода. Особено откак Историята беше уволнена 
от училището на живота. И вече не било важно какво пи-
шеш или казваш за миналото: всичко било еднакво истин-
но – или еднакво неистинно. Това е интелектуален разв-
рат! Защото човекът е осъден да се учи от опита си – и до-
ри да иска точно обратното Историята не може да не бъде 
учителка. Прочее, трябва да се върнем към понятията за 
истина и неистина и да уважаваме историческите свиде-
телства и историческата професия. Стига дилетантско 
оригиналничене на тема минало – трябва ни не само мно-
гообразие на историческите прочити, по-важно е да знаем 
кой е верният прочит; инак сме обречени никога да не се 
избавим от исконния си еретизъм и маловерие и никога да 
не осъществим сериозно и дългосрочно колективно начи-
нание. 

Искам да припомня как стои въпросът с излизането 
на Кирил и Методий от Църквата и покоряването, през 
училището и книжнината, на цялото българско публично 
пространство – така, както ни е известно от днешните чес-
твания на 24 май: повсеместни, всенародни, изпълнени с 
радост и надежда, манифестиращи духовните постижения 
и амбиции на България. 

Смята се, че гражданското, скоро след това превър-
нало се в общонародно, празнуване Деня на Солунските 



Дневник на историка 241

братя започва с техния избор за патрон на Пловдивското 
епархиално училище, 1851; училищният патрон според 
обичая трябвало да бъде честван, а тъй като Пловдив е 
столица на Възраждането, празникът на главното му учи-
лище няколко години по-късно лесно се превръща в общо-
национален; за всичко това е отговорен Н. Геров. Но ако 
човек се запознае с мнението269 на самия Геров по въпро-
са, той вероятно не без удивление ще види, че кръстник 
на училището по-скоро е чорбаджи Салчо Чомаков, а Ге-
ров, заедно с д-р Стоян Чомаков, са един вид подгласни-
ци. Освен това, училището нито би се създало, нито би се 
развило без общината, в която първата роля пак е на Сал-
чо Чомаков. Т.е., главната „вина” за светското преформу-
лиране прославата на Кирил и Методий принадлежи на то-
зи мастит пловдивски нотабил.  

Прочее, в официалното схващане има поне две не-
коректности. Едната пренебрегва както заслугата на Сал-
чо Чомаков (най-вероятно защото е чорбаджия, следова-
телно „народен изедник”), така и тази на неговия брат, д-р 
Стоян Чомаков (който, макар и решител на Църковния 
въпрос, пък е известен най-вече като туркофил – следова-
телно „изменник на отечеството”)270. Втората некорект-
ност е, че не се отчита сведението на Пъжъшкян. А би 
следвало докато му намерим контекст поне да го споме-
наваме. Коректен коментар би бил един реторичен въпрос, 
като например: Пловдивското откриване на Солунските 
братя като един от главните мотори на Възраждането не 
прилича ли на Колумбовото откриване на Америка – 500 
години след като до Новия свят най-напред стигат викин-
гите? И дали имащият доказани и важни български пио-
нерства Шумен не е този, който пръв се досеща за въз-
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рожденотворната мощ на лаицизирания Кирилометодиев-
ски празник? 

До неотдавна смятахме, че историята ни е добре по-
зната и добре организирана. И се чувствахме сигурно и 
удобно – защото моята история е моята крепост! Днес све-
тът е отворен, пътища много, но, тъй като всички сме под-
властни на носталгията, няма път, по който да избягаш от 
потребността от дом. А в нашия дом, в нашата крепост, в 
нашата история цари безпътица. Време е да реактивира-
ме нейните потенции! Защо да не започнем от доказаните 
българотворни сили Кирил и Методий и Националното 
възраждане?  

ПРЕПРАТЕНИ НА БАН ПИСМА, ПО ПОВОД НА КО-
ИТО МИ БЯХА ПОИСКАНИ ОБЯСНЕНИЯ - Из едно ав-
тентично писмо на BBAW271 до Президента на ALLEA272 

Протестна нота срещу кампанията, насаждаща ом-
раза срещу берлинската историчка на изкуството Мартина 
Балева заради нейното изследване на нациообразуването 
на Балканите през 19 век 

Уважаеми Г-н Президент, 
Берлин Брандербургската академия на науките 

(BBAW) желае да докладва за случай на политическо 
охулване на научни резултати в България. 

Още през 2007 и сега през май 2011 отново историч-
ката на изкуството Мартина Балева, член на изследова-
телския персонал на BBAW, е била нападната от българс-
ки телевизии и вестници за нейния анализ на ролята на 
медиите в нациообразуването на Балканите през 19 век. 
Тя е била нападната най-вече заради нейния анализ на 
картината „Баташкото клане” (1892) от Антони Пйетровс-



Дневник на историка 243

ки, тъй като посочва, че тази картина не се основава на 
автентични снимки от 1876, годината на клането, а на 
снимки, направени от художника през 1892. Тъй като тази 
картина в България се смята за символ на освобождение-
то от Османската империя и на началото на България като 
независима нация, Мартина Балева е обвинена, че създа-
ва невярна версия на българската история и че нейното 
изследване е лишено от научна коректност. Освен това, 
преди няколко седмици българската националистическа 
телевизия „Скат” и вестник „Република” поискаха Българ-
ската академия на науките да организира отнемане ака-
демичното звание (PhD) на Мартина Балева. Също така, 
заплахи бяха отправени и лично към нея. 

Берлин Брандербургска академия на науките протес-
тира срещу тази кампания срещу Мартина Балева. Ние 
мислим, че в свободен и демократичен свят като ЕС сво-
бодата на изследване трябва да бъде гарантирана. Също 
така, в Източноевропейските страни като България трябва 
да има възможност за публикуване на изследователски 
резултати, които не са съгласни с официалното мнение на 
обществото и държавата, без да бъдат заплашвани със 
смърт. 

Имейл от канцеларията на BBAW 

Изпратен: четвъртък 28 юли 2011 15.00 
До: Рюдигер Клайн273 
Предмет: Re: Fwd: протестна нота Мартина Балева 

Уважаеми Д-р Клайн, 
... 
Мартина Балева получи своя PhD през февруари 

2010 в университета „Фридрих-Александър” в Ерланген 
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при проф. Ханс Дикел и проф. Щефан Трьобст (summa 
cum laude - с отличие). Тя работи в BBAW от януари 2010 
до август 2011 в интердисциплинарната изследователска 
група „Bildkulturen”. Сега получи стипендия Imre Kertez-
Kolleg274 в Йенския университет, където ще започне през 
ноември. 

Според Мартина Балева на 3 юни 2011 телевизия 
„Скат” показала предаване, озаглавено „За вярата бъл-
гарска”. 

Проф. Илия Тодев от Института за исторически изс-
ледвания при Българската академия на науките 
(http://www.ihist.bas.bg/sekcii/CV/XV-XIX_ITodev.htm) взел 
участие в това предаване, както и Валентин Касабов, един 
от журналистите, които я нападнали275 през май 2011. 
Превод276 на немски на частите, които засягат Мартина 
Балева и/или Илия Тодев, е прикачен277 към настоящия 
имейл. Линкът към предаването на телевизия „Скат” не 
работеше повече, когато днес го погледнах. 
http://skat.bg/products.php?type=10&genre=4189&page=0 

За щастие, нищо не се е случило от началото на 
юни. Мартина Балева ще ни информира в случай, че й се 
случи нещо друго в бъдеще. 

Обяснения от проф. дин Илия ТОДЕВ във връзка 
с участие в предаване по ТВ „Скат” на 3 юни 2011. - 
Ако не е недоразумение, това, което се внушава за мен в 
изпратените от г-н Р. Клайн на г-жа Сл. Бърлиева278 мате-
риали (по повод оплакване от BBAW), вероятно ще трябва 
да се окачестви като клевета. За да се обоснова, ще ко-
ментирам пасажите, които могат пряко или косвено да се 
отнесат към мен. 
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А. От „Послание от канцеларията на BBAW до 
Рюдигер Клайн”: 

1. „За вярата българска” се нарича предаването на 
ТВ „Скат”, което ежеседмично води о. Б.Саръев. Темата 
на предаването на 3 юни 2011 беше „Мит ли е Баташко-
то клане и новомъчениците?” В него представих книгата 
си „Батак 1876 – мит или история” (изд. Кама, 2010) и 
отговорих на въпроси, свързани с нейната тематика. 

2. Не отговаря на истината твърдението, че немское-
зичният текст от въпросните материали съдържал „тези 
части [от предаването на 3 юни 2011], които засягат 
Мартина Балева и/или Илия Тодев”. Всъщност, става ду-
ма за отделни и тенденциозно подбрани откъси. Ето, нап-
ример, мои думи от разговора, които не са преведени на 
немски и по които следва да се съди както за тона, така и 
за съдържанието на цялото ми участие в това предаване: 

[24:21] 
„- о. Боян Саръев: Всъщност, какво представлява ... 

коя е Мартина Балева? 
- Илия Тодев: Нямам чест да познавам тази дама. 

2006 година си спомням, че във в. „Култура” излезе един 
материал. Той беше анонсиран като „Кой създаде мита за 
Батак?” И тогава веднага се заинтересувах от текста, пре-
гледах го, направи ми впечатление всъщност, че в този 
текст се лансира идеята, че ... че за Батак, Баташкото кла-
не, Баташкото въстание, за Батак 1876 се говори като за 
мит. Тогава този текст не направи особено голямо впечат-
ление. Имаше нещо като полемика на страниците на в. 
„Култура”. Един колега, Наум Кайчев от СУ, отговори с 
една много вежлива реплика, размениха си с тази дама по 
една статия в „Култура” и така приключи всичко. На след-
ващата година, всъщност, тогава заедно с австрийския 
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българист, той е австриец, всъщност, но в Берлинския 
свободен университет ... 

- о. Боян Саръев: Брунбауер. 
- Илия Тодев: Да, Улф Брунбауер. Доколкото разб-

рах, тя е изкуствоведка, прави дисертация, а пък той се 
занимава с България след Втората световна война. Те са 
анонсирали един проект, който ... той беше анонсиран под 
същото заглавие „Мит ли е Баташкото клане?” Обаче 
веднага започна една медийна кампания и там нещата се 
размиха доста. Брунбауер смени няколко пъти доколкото 
разбрах заглавието на своя проект. Така че, автентичния 
проект аз лично не съм го видял, този, който беше от про-
летта на 2007. Самата медийна война от 2007 мисля, че 
всички я помнят достатъчно добре. Това мога да кажа ...” 

[31:53] 
„- о. Боян Саръев: Проф. Тодев, какъв е все пак ог-

ромният аргумент на Мартина Балева, че такова клане не 
е имало и че въобще въстание не е имало ... Всъщност, 
всичко започна и тя се аргументира с едно художествено 
произведение, една картина на полския художник Антонио 
Пйотров ... 

- Илия Тодев: Пйотровски.  
- о. Боян Саръев: Пйотровски. Това не е ли абсур-

дно, не е ли нито научно оправдано, нито исторически оп-
равдано [...] 

- Илия Тодев: Този подход сам по себе си аз не бих 
казал, че е лош: да се тръгне от една картина, да се нап-
рави анализ, да се търси съдбата на художника, неговите 
внушения, неговото вдъхновение откъде е дошло, как е 
нарисувана самата картина. Само по себе си за мен това 
не е лошо. В случая обаче има една голяма преднамере-
ност. [...]” 
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Б. Относно “Из едно автентично писмо на BBAW 
до Президента на ALLEA”: 

1. Ако не е опит за манипулация, свидетелство за 
много съществена липса на релевантна осведоменост е 
да се твърди, че картината на А. Пйотровски „Баташкото 
клане” била смятана в България за символ на освобожде-
нието от Османската империя и на началото на България 
като независима нация. 

2. През 2007 д-р М. Балева беше подложена на оже-
сточени критики в българските медии не заради това, че 
показала, че въпросната картина се основава не на автен-
тични фотографии от 1876, а на заснети от нейния автор 
инсценировки през 1892. Критиките бяха най-вече заради 
настоявания, че Баташкото клане било мит. 

3. Нито в предаването по ТВ „Скат” от 3 юни 2011, 
нито където и да било другаде, съм заплашвал д-р М. Ба-
лева - нито бих я заплашвал, нито бих одобрил каквато и 
да била заплаха по неин адрес.  

4. Никога не съм обвинявал въпросната дама в как-
вото и да било и не съм отправял нападки срещу нея. Ни-
то пък имам някакво отношение към каквото и да било 
предложение да се отнема академично звание на когото и 
да било.  

5. Изразявал съм по напълно академичен начин (как-
то добре личи в приведения по-горе откъс от това, което 
съм казал в предаването по ТВ „Скат” на 3 юни) мнение, 
че не съм съгласен, че Баташкото клане е мит. Заявявал 
съм, че смятам, че такова твърдение издава липса на про-
фесионализъм и на добросъвестно отношение към изсле-
дователските правила, както и че може би е повлияно от 
желание за съобразяване с извъннаучни интереси 
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6. Нито съм се опитвал, нито имам каквато и да било 
възможност по какъвто и да било начин, да накърня било 
свободата на научните изследвания, било свободата за 
публикуване на каквото и да било. 

7. Искам също така да напомня, че по никакъв начин 
не може да ми се вменява отговорност нито за политиката 
на ТВ „Скат”, нито за това, което други участници във 
въпросното предаване са казали или направили. Аз отго-
варям единствено за собствените си думи. Още през май 
2007 от ИнИстИ ми беше възложено да изразя мнение по 
въпроса „Мит ли е Баташкото клане?” Това мнение бе-
ше представено на открито заседание на НС на ИнИстИ и 
после публикувано в „Сп. БАН” (2008, № 1, с. 13-19) Него-
вата есенция може да се изрази с думите ”Баташкото 
клане не е мит – то е история”. Аз няма да квалифици-
рам каква е ТВ „Скат”. Ще кажа само, че, все по поръка на 
ИнИстИ, съм участвал в дебат на тема „Мит ли е Баташ-
кото клане?” на форум, който като правило по идеологи-
ческа ориентация се преценява като диаметрално проти-
воположен на ТВ „Скат”. Имам предвид „Червената къ-
ща” (юни 2007). През настоящата година, все по темата 
„Мит ли е Баташкото клане?”, съм участвал в предава-
ния по БНТ, по TV7 и по bTV и съм публикувал текстове в 
списанията „История” и „Родознание” и в юбилейния вес-
тник „Памет за Априлци. 135 години Априлско въстание”. 
Разпространението на научни знания (включително чрез 
медии, участие в публични дискусии и пр.) е част от слу-
жебните ми задължения. Смятам, че това е оправдано, 
защото по този начин се внася академизъм в публичното 
пространство – инак там на тема „история” ще има главно 
невежество, шовинизъм и националнихилизъм. Най-кате-
горично настоявам, че както с участието си в предаването 
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на ТВ „Скат” от 3 юни 2010, така и въобще когато съм 
вземал отношение по въпроса „Мит ли е Баташкото кла-
не?”, аз просто съм изпълнявал своите академични за-
дължения. 

Предвид изложеното дотук, протестирам срещу това, 
че BBAW и ALLEA, основавайки се единствено на непро-
верени твърдения, инсинуират по мой адрес пред ръко-
водството на БАН. Искрено се надявам, че става дума за 
недоразумение, което, след като се запознаят с настоящи-
те обяснения, BBAW и ALLEA ще пожелаят да изчистят – 
както за себе си, така и пред ръководството на БАН. 

03.09.2011, София 

ИЗ „ПРИВЕТСТВИЕ КЪМ НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКА 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ И УНГАРСКИ ИСТО-
РИЦИ, СОФИЯ, МАЙ 2012”.279 - Настоящата среща е ре-
зултат на отдавнашната ни съвместна работа в областта 
на изследването на историята на нашите страни и народи, 
на българо-унгарските политически, икономически и кул-
турни връзки и влияния, на ролята, която България и Ун-
гария играят в двата важни европейски региона – Югоиз-
точна Европа, в частност Балканите, от една страна, и 
Централна Европа, от друга. 

Както е известно, връзките между нашите два народа 
датират още от праисторически времена, когато прабъл-
гарите влияят положително на маджарите с по-развитата 
си култура и с държавотворческите си дарования и опит. 
Отношенията не прекъсват и по-сетне, при заселването на 
нашите деди в Европа. След трагичното Чипровско въста-
ние, например, български въстаници начело с Георги Пея-
чевич се приютяват в Унгария. 160 години по-късно, след 
крушението на революцията от 1848-49, унгарски револю-
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ционери начело с Лайош Кошут намират убежище в Бъл-
гария. Тук, не без гордост, ние, българите, се сещаме и за 
полк. Стефан Дуньов, прославен участник в тази величава 
и трагична за унгарците борба. През модерните времена 
ролите се сменят – културтрегерството преминава в ма-
джарски ръце, Унгария за българите става мост към евро-
пейската цивилизация. И затова, този път не без благо-
дарност, в България помним и видни унгарски изследова-
тели на нашата страна и на нейното минало – като Феликс 
Каниц и Геза Фехер. Българите се опитваме да следваме 
и дуалистичния държавотворен пример на Унгария. В 1867 
наши възрожденци правят официална оферта на Високата 
порта да преобразува по австро-унгарски пример унитар-
ната Османска империя в Турко-българско царство. Раз-
съждавайки контрафактуално, сигурно ще може да се ка-
же, че ако султан Абдул-Азис се беше поучил от кайзер 
Франц-Йосиф, може би следващата история на Балканите 
щеше да бъде по-щастлива. Прочее, отношенията между 
България и Унгария имат дълга и богата история. В тях 
решително преобладава приятелството – и това е стабил-
на основа за ползотворно сътрудничество днес, когато 
двете страни са част от ЕС. 

ЧИЯ Е БИЛА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЯ И 
ОТ КОГО Е ВЪЗСТАНОВЕНА?280 - Охридската архиепис-
копия, макар през Средновековието да се разпространява 
версията, че е основана от имп. Юстиниан в 6 в., е про-
дължение на Преславската църква, създадена при княз 
Борис І и призната за патриаршия от Византия в 927. Ар-
хиепископията оцелява след падането (1018) на България 
под византийска власт, но с течение на времето в нея пре-
вес вземат гръцките език и висше духовенство. Сред ней-
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ните пасоми, обаче, обикновено българите са преоблада-
ващи. Номинално тя също винаги е била българска – от 
официалната титла на нейния предстоятел никога не из-
пада съставката „Архиепископ на (цяла) България”. През 
1767 Цариградската патриаршия, с помощта на Високата 
порта (правителството на Османската империя), си прис-
воява диоцеза на Архиепископията и я закрива.  

Когато през 19 в. започва Българското църковно-на-
ционално движение, едно от основните български искания 
става възстановяването на Охридската архиепископия. 
Българите често се позовават на тази институция за да 
обосновават исторически правото си на отделна Църква и 
за да избегнат упреците в новаторство. Лесно е да се раз-
бере и защо се настоява не за Търновската патриаршия, 
която е функция на независимата българска държава, а за 
Охридската, която я е имало и във Византийската, и в Ос-
манската империи.  

През 1867, за да привлече българите във формира-
щия се Първи Балкански съюз, руският посланик в Цариг-
рад ген. Игнатиев упражнява натиск върху Цариградската 
патриаршия да удовлетвори българските искания за от-
делна Църква. В отговор Цариградският патриарх Григо-
рий VІ през пролетта на 1867 излиза с проект за създаване 
на Българска екзархия върху земите между Стара планина 
и Дунав. Ръководството на Църковното движение отхвър-
ля този проект (тъй като той не включва българите от Тра-
кия и Македония) и се обръща с прошение към Високата 
порта за възстановяване на Охридската архиепископия. 
Аргументацията е следната: 

Плановете за създаване българска Църква само в 
рамките на Дунавския вилает и със седалище Русе са без-
спорно нововъведение – значи по принцип противни на 
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духа на православието. Освен това, ако е възможна от-
делна Църква за част от българите, защо да не е допусти-
ма тя за всички тях? Към тези основания са добавени още 
аргументи от характер исторически (Охридската архиепис-
копия е съществувала самостоятелно в продължение на 
векове – значи тя по принцип може пак да бъде извикана 
на живот), политически (турското правителство е длъжно 
да уважава въведения от него самото в Империята прин-
цип за свобода на съвестта) и юридически (Портата, след 
като е имала правото да закрие 100 години преди това 
една институция, има право и да я възстанови щом поже-
лае). В съгласие с това се настоява Портата да възстано-
ви Охридската архиепископия, към която да могат да се 
присъединят всички желаещи. 

В отговор на това прошение, Високата порта, която 
иска да привлече трайно на своя страна българите, през 
октомври 1868 излиза с два проекта за решение на Бъл-
гарския църковен въпрос. Що се отнася до обхвата на 
предлаганата в тях българска Църква, те са равни на въз-
можния максимум – в нея могат да влязат всички българи. 
Тези проекти с основание се тълкуват като готовност от 
страна на светската власт за възстановяване на Охридс-
ката архиепископия. Например, българските водачи в Ца-
риград пращат в края на 1868 писма до общините в про-
винцията, където известяват как „нашата Охридска и на 
цяла България Архиепископия” възкръсва за нов живот и 
се призовава всички да се устремят към този «феникс», да 
си подадат братска и християнска ръка и да влязат пълни 
с високи чувства в това „антично здание”, в основите на 
което първият и най-голям камък е поставен от славния 
единородец на българите император Юстиниан и което е 
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признавано в продължение на 12 века от всички правос-
лавни Църкви. 

След повече от година, на 27 февр. (11 март) 1870, 
турците издават и ферман за възстановяване на българс-
ката национална Църква под името „Екзархия”. Екзархията 
е компромис между каноничната, но тясна Църква на Гри-
горий VI от 1867, и широката, но не съвсем канонична 
Църква от двата проекта на турците от окт. 1868. 

Има планове нейният предстоятел да резидира в 
Охрид, но в крайна сметка Българският екзарх се настаня-
ва в Цариград. Обсъжда се и идеята той да носи „името и 
титлата” на Охридския архиепископ, тъй като измежду 
съществувалите в миналото български Църкви единствено 
Охридската архиепископия е била „в сяко отношение 
свята и священна” и тъй като Екзархията се основава на 
нейното право. Независимо че това предложение не е 
осъществено и независимо че, що се отнася до ранга, ди-
оцеза, начина на управление и столицата си, е по-
различна от прецедента, на който се основава, от гледна 
точка както на своята raison d’être, така и на географско-
националната си определеност (наддържавност, несвър-
заност с някаква държавна територия), Екзархията, нас-
ледница на която е днешната Българска православна цър-
ква, има всичкото право да се смята за възстановка на 
Охридската архиепископия. 

Въпреки това, през 1958 в Охрид е свикан Църковно-
народен събор. Той обявява възстановяването на Охридс-
ката архиепископия, която с осемвековното си съществу-
ване уж била един от основните белези на „македонската 
национална идентичност”. През авг. 1967 тя, с помощта 
на държавната власт, е провъзгласена за „автокефална 
Македонска православна църква” и е отделена от сръбс-
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ката Църква, която от своя страна през септ. 1967 я обявя-
ва за схизматическа – и това е подкрепено от всички оста-
нали православни Църкви. Нейният глава се титулува „Ар-
хиепископ Охридски и Македонски” и има за седалище 
Скопие. 

БАЛКАНИТЕ И МОДЕРНАТА ЕПОХА.281 Процеси на 
национално възраждане сред балканските народи. 
Поява, причини, различия. - Асинхронно разположени 
във времето на Източния въпрос (1699/1700-1923/24), не-
рядко индуциращи се взаимно и силно повлияни от Прос-
вещението и Великата френска революция (1789), бал-
канските национални възраждания са едновременно про-
дукт и фактор на прехода от традиционно към модерно об-
щество. Силно подкрепяна, а понякога и изпреварвана от 
интелигенцията, техен лидер става буржоазията – една 
нова социална класа с голям потенциал и големи амби-
ции. За да събори Стария режим, главен крепител на кой-
то в Югоизточна Европа са австрийци (респ. унгарци) и 
турци, тя прибягва до идеология, основана на етнически 
прилики и разлики - най-вече по език, територия, култура, 
спомени за миналото.  

Така гърци, сърби, българи, албанци, хървати, сло-
венци не само рязко се разграничат от своите феодални 
господари, но и помежду си – и това лесно прераства в 
съперничество за земя. То обаче не може да приключи по 
задоволителен за всички начин, тъй като на много места 
неразделими пространствено обитават представители на 
две или повече балкански нации. Национализмът не е не-
що невиждано, но благодарение на новопоявилите се 
възможности за масова грамотност, евтино книгопечатане 
и лесни комуникации в края на 18 в. пред него се разкри-
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ват главозамайващи хоризонти. Ставайки една от двете 
основни идеологии на последвалите два века, той ще по-
могне на балканските нации да наберат културно и соци-
ално-икономическо ускорение и да се сдобият със свои 
съвременни култури и държави, но и задълго ще ги проти-
вопостави една на друга в кръвопролитни борби за макси-
мално изгодни граници. Въпреки сериозните усилия бал-
канците не смогват да създадат траен общ фронт нито 
срещу Османската, нито срещу Австрийската империя. В 
своите възрожденски домогвания те като правило се нуж-
даят от помощта на една или друга Велика сила – и това 
най-често се оказва крайно чувствителната както към ос-
манската, така и към немската мощ Русия. 

В балканските възраждания най-големи амбиции и 
блясък демонстрират гърците, но най-много резултати по-
стигат сърбите. През по-голямата част от османското вла-
дичество те разполагат с едно фактически независимо 
княжество (Черна гора) и с автономна Църква – първо 
Ипекската патриаршия, а сетне митрополията в Сремски 
Карловци (Войводина). Там се развива сръбската версия 
на илиризма, чийто политически идеал е интегрална юж-
нославянска държава под крилото на Русия. Сръбският 
приоритет в тази държава не се изтъква, но се подразби-
ра. Тоест, става дума не за някаква форма на южносла-
вянска федерация, а за сръбска по същество империя – за 
каквато открито ще настоява прочутото „Начертание” 
(1844) и каквато се явява Югославия (1918-90). Освен с 
неизменен и резултатен империализъм сръбското въз-
раждане се отличава и с едно героично освободително 
въстание (1804-11). Въпреки неговия неуспех, с диплома-
ция, постоянство и упоритост и под руска протекция през 
1829/30 сърбите начело с княз Милош Обренович (1830-
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39; 1858-60) възстановяват своята държавност във вид на 
автономно княжество.  

Гръцкото възраждане е сходно по събития и идеи, но 
в началото, за разлика от края, е по-мащабно и по-мно-
гообещаващо. Гърците не само си запазват Цариградската 
патриаршия, но и подчиняват останалите балкански пра-
вославни. Техният език и култура се радват на голямо 
влияние, те създават най-силната балканска буржоазия, 
имат широко разпръсната диаспора и много контакти с 
Европа, където се ражда мощно филелинско движение. 
Новият елинизъм чрез поклонника на Френската револю-
ция Ригас Велестинлис (1757- 98) мечтае за общобалканс-
ко въстание срещу турците и за общобалканска федера-
ция, която да се ръководи от идеите на 1789. След ожес-
точена и кръвопролитна освободителна война (1821-28) 
гърците си създават едно малко кралство, което обаче 
фанатично изповядва една несъразмерно голяма идея 
(„Мегали идеа”) – тази за възстановяване на Византия. 
Следващите 90 години тя безусловно ще доминира гръц-
кия национален живот за да слезе трагично от историчес-
ката сцена с малоазийската си катастрофа (1922). 

Най-отличителният белег на българското възражда-
не е борбата за национално консолидиране и признаване 
в рамките на самостоятелна Църква, която българите гу-
бят заедно със своята държава. В 1762 атонският монах 
Паисий Хилендарски (1722–73) създава национален ма-
нифест – една „История славянобългарска”, която изтък-
ва славните дела на българската средновековна държава 
и призовава българите да запазят и развиват своята ес-
тествена самоличност. През 1870 се създава Българската 
екзархия. Тя е онова, което гърци и сърби имат като ос-
новна предпоставка за своите възраждания – а именно 
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културно-национална автономия във вид на самостоятел-
на Църква. Локализирани във вътрешността на Османска-
та империя, българите са по-резервирани към въоръжени-
те борби. Въпреки това в 1876 те смогват да вдигнат въс-
тание, което печели подкрепата на „Европейския концерт” 
и им донася модерната национална държавност (1878). Тя 
не покрива цялата им етническа територия и дълго след 
това те остават в плен на упорит, но не много успешен 
иредентизъм, който, впрочем, в една или друга степен се 
среща и у другите балканци. 

При албанците терминът „възраждане” носи до из-
вестна степен условен характер – макар да имат славни 
моменти в миналото (като епопеята на Скендербег, 1405-
68)), те никога преди не са били самостоятелна етно-кул-
турна и държавно-политическа единица. Т.е., става дума 
не толкова за възраждане, колкото за раждане на албанс-
ка нация. Най-важен фактор на албанското възраждане 
става светската просвета на албански език – идея, на коя-
то пръв изразител става Наум Векилхарджи (1779-1866). 
Така албанците преодоляват вероизповедните си разли-
чия между православни, мюсюлмани и католици – докато 
нито бошняци (сърбо- и хървато-мохамедани), нито пома-
ци (българо-мохамедани) участват във възрожденските 
начинания на своите етноси. Своя държава албанците по-
лучават в резултат на Първата балканска война (1912-13).  

Своеобразия имат и възражданията на словенци и 
хървати, които се намират в състава на Австрия. Словен-
ците почти не са имали своя държава, а хърватите я губят 
в самото начало на 12 в. в полза на Унгария. Основа на 
хърватското възраждане става специфична версия на 
илиризма, родоначалник на която е Людевит Гай (1809-
72). Той проповядва единство на всички южни славяни в 
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една „Велика Илирия”, но на практика се стреми изключи-
телно към обединение на всички хърватски земи и възпи-
ране маджаризаторските домогвания на Унгария. Отглас 
този илиризъм намира и в Словения, където националното 
движение не е единно. Консервативното крило настоява за 
въвеждане на словенски език в училищата и администра-
ция при сътрудничество с имперските власти. Демократи-
те начело с поета Франц Прешерн (1800-49) ратуват за 
независима държавност. В крайна сметка, след Първата 
световна война, Хърватско и Словения ще станат част от 
сръбския вариант на „Илирия” – т.е. Югославия. Едва след 
нейното разпадане (1990) те ще получат независимост. 

Икономическо развитие в европейските терито-
рии на Османската империя. Стопански центрове, тър-
говски средища и търговски пътища. - Главно под вли-
яние от Запада през 18-19 в. икономическото развитие в 
балканските територии на Османската империя минава 
под знака на два бавни и не много убедително развиващи 
се процеса – упадък на феодализма и зараждане и разви-
тие на буржоазни отношения. През 1830-те години спахи-
лъкът, основата на османската феодална икономика, е 
ликвидиран, а да заеме неговото място вече е готов ори-
ентираният към пазара чифлик. Занаятчийството бележи 
значителен ръст и въпреки цеховите ограничения в него 
проникват буржоазни отношения. Появява се манифакту-
рата, идват и първите фабрики. Както и в други страни 
най-напред е текстилното производство – например коп-
ринотъкачниците на Хиос и в Амбелакия, филатурите на 
Христо Рачков в Габрово и Казанлък, фабриката на Добри 
Желязков в Сливен. Прогресивно като цяло, мощното ка-
питалистическо излъчване създава и диспропорции. От 
новите възможности се възползуват предимно християнс-
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ките поданици на султана за да изпреварят социално-ико-
номически и културно своите мюсюлмански господари. 
Освен че импортира перспективни стопански форми и по-
качва цялостния статус на балканските християни, евро-
пейското влияние създава и неравномерност между от-
делните отрасли и райони, изсмуква природните богатст-
ва, пауперизира занаятчийството. 

Новият начин на производство се развива главно в 
градовете, селското стопанство чувствително изостава. На 
Изток винаги е имало развит градски живот. Османската 
империя не прави изключение. Наследени от Византия и 
другите средновековни балкански страни, големите градо-
ве, като Цариград, Одрин, Пловдив, София, Солун, Видин, 
Никопол, Охрид, Битоля, Янина, Шкодра, Сараево оцеля-
ват като административни и търговско-занаятчийски цент-
рове. През 19 век столиците на новопоявилите се сръбска 
и гръцка държави Белград и Атина все повече изпъкват 
като значителни средища, но като цяло най-развит е град-
ският живот в Дунавския вилает (Северна България), къ-
дето има не много големи, но повече на брой градове. 

За сметка на бавния капитализъм в производството, 
търговията, особено международната, бурно се разраства 
и става главен фактор в модернизирането на Балканите. 
Османската империя търгува с Европа чрез т.н. „капиту-
лации” още от началото на 16 в. През 18-19 в. този обмен 
нараства количествено и се променя качествено, револю-
ционизирайки всички области на балканския живот. За Ев-
ропа се изнасят предимно суровини, а се внасят манифак-
турни стоки и колониал. Поради липсата на достатъчно 
сигурност в Османската империя мнозина балкански тър-
говци са базирани извън империята – в Букурещ, Виена, 
Пеща, Одеса. Значителни колонии от балкански търговци 
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се създават и в Лайпциг, Марсилия, Лондон. Голямо зна-
чение в транзитната търговия придобиват някои гръцки 
острови (Псара, Идра, Спеца), гръцката търговска флота 
рязко нараства. Във вътрешната търговия дълго време 
най-много оборот регистрират панаирите, сред които, спо-
ред съвременници, най-големи са тези в Сяр, Узунджово и 
Прилеп. След Кримската война (1853-56) обаче те започ-
ват да западат за сметка на постоянните търговски сре-
дища, обикновено съвпадащи с големите градове.  

Голяма роля в търговския обмен играят пътищата. 
За Балканите са важни както водните пътища (Черно, 
Егейско, Йонийско и Адриатическо морета, Дунав), така и 
пътищата по суша. Като големи пристанища по Долния Ду-
нав изпъкват Видин и Русе, на западния бряг на Черно 
море първенство държи Варна, в Проливите – това, раз-
бира се, е Цариград, на Егейско море най-голям порт е 
Солун, на Адриатическо – Дуръс. Най-важните сухопътни 
артерии са използваните още от времето на Римската им-
перия Via Militaris и Via Egnatia. Първият пресича полуост-
рова по диагонал, идвайки от Средна Европа през Белг-
рад, Ниш (откъдето тръгва разклонение към Солун), Со-
фия, Пловдив, Одрин и Цариград за Персийския залив. 
Вторият е продължение на апенинската Via Appia и започ-
ва от Дуръс на Адриатика, пресича Албания и Македония 
на изток и следвайки тракийския бряг на Егейско море 
през Солун и Енос стига до имперската столица. От Адри-
атика път на североизток води към Сараево, Нови пазар, 
Белград. Сухоземен път от Дунав до Цариград следва за-
падния черноморски бряг. След Кримската война започва 
строеж на железници – първата е Русе-Варна, втората 
поема от Цариград и следва Via Militaris на северозапад, 
трета линия е с маршрут Солун-Скопие-Митровица. 
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МИБ: ПЕРИПЕТИИ И ПЕРСПЕКТИВИ.282 - Дами и 
господа! Ще говоря не толкова за том ІХ, колкото за кон-
текста, който ми се ще той да си отвоюва. Затова ще за-
почна по-отдалеч, опитвайки се да представя в критичен 
порядък идеята за МИБ. 

Някои се изненадват, като чуят, че това издание нито 
е изоставено, нито е приключено. Всъщност, то в известен 
смисъл е живата визитка на ИнИстИ. Ако се върнем към 
началото преди 33 години и разгърнем том І, ще видим, че 
МИБ си поставя 4 главни задачи: 

1) Да бъде написана от позициите на марксизма-ле-
нинизма 

2) Да бъде учителка на българския народ в стреме-
жа му към по-добро бъдеще 

3) Да бъде колективна 
4) Да бъде цялостна 
Няма да коментирам първите две задачи. За всеки 

професионалист е ясно, че идеологическите изисквания се 
изпълняваха доста формално и много често фактологията 
опровергаваше догмите, които без никакво колебание бяха 
изхвърлени след края на Студената война. Възпитателна-
та цел се разбираше главно като култивиране на един 
малко старомоден патриотизъм, който и днес оцелява в 
компромис с императивите на новата геополитическа си-
туация. 

Повече внимание искам тук да отделя на другите две 
задачи, които имат значително по-голяма и по-трайна роля 
в проекта „МИБ”. В това внушително за българските усло-
вия начинание колективността и целостността като че ли 
винаги са се схващали в статичния си вариант – т.е. като 
напасване резултатите от конкретните проучвания на ши-
рок кръг историци в една обща конструкция. Това придава 
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мозаечност на изложението и зачита различните авторски 
приноси. Липсата на монолитност, която обикновено се 
смята за върховна ценност на едно изложение, се компен-
сира от възможността за отстраняване, смяна и добавяне 
на модули. При такава постановка на проблема за прием-
ственост и обновление на знанието може да се осигури 
висока трайност, дори непреходност, на някои текстове, 
което пък е в състояние да излекува смазаното от релати-
вистична реторика самочувствие на историка и да вдигне 
рейтинга на неговия древен, труден и неблагодарен зана-
ят. Друго голямо достойнство на мозаечното обобщение е, 
че при него между изворите и потребителя на историчес-
кото знание има само един посредник. Най-сетне – това е 
хубава възможност за „малките историци” (т.е. историци-
те, които разработват в дълбочина относително неголеми 
проблеми) да кажат своята дума в „големия разказ”. 

Прочее, концепцията „МИБ” означава „Не на всез-
найковщината - професионализъм на всяка цена!” 

Т. ІХ запазва този подход и затова виждаме, че него-
вият авторски колектив наброява повече от 20 души. Обе-
диняването усилията на толкова много учени в общо на-
чинание е само по себе си успех. Струва ми се, обаче, че 
том ІХ ще бъде запомнен по други причини. Защото може 
би той съвпада с настъпването на нови времена за исто-
рията – не само в България, но и в световен план. 

Като цяло, МИБ отразява три периода в развитието 
на българските представи за това какво трябва да бъде 
знанието за миналото. Единият – това са 1980-те години (и 
по-точно годините 1979-1991). Тогава излизат първите 
седем тома – те са монументални и звучат тържествено и 
респектиращо. Историята е необходима, авторитетна и 
харесвана учителка. 
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Вторият период – това са следващите почти 20 годи-
ни. На мода излиза митоборчеството. Сега историята се 
схваща като оковите на „големия разказ”, който трябва да 
бъде подложен на безмилостна деконструкция. Въпреки 
това идеята за многотомна история остава жива – нещо, 
което се демонстрира от том VІІІ, появил се през 1998. 

Може би, когато след време ще се пише „Многотом-
ната история на българската историческа наука”, виж-
дащият сега бял свят т. ІХ ще бъде сочен за маркер на 
нова повратна точка. Защото вече за никой не е тайна, че 
борбата срещу един истински или мним български мит 
обикновено става от позициите на друг, като правило не-
български или дори антибългарски, мит. Глобалната джун-
гла гъмжи от небезкористни прочити на миналото и може 
би все повече ще ни се налага да мислим историята като 
убежище. И вероятно няма да звучи неуместно перифра-
зата „Моята история е моята крепост!” 

В предговора редакторите скромно отбелязват, че 
изданието се съобразява с историографския плурализъм и 
отразява моментното състояние на научно-историческите 
изследвания върху разглеждания период, без претенция 
за изчерпателност или окончателност в становища и оцен-
ки.  

Какво обаче трябва да бъде нашето историописно 
многообразие? Инертно, самоцелно и аморфно? Или 
предпоставка за престижна интелектуална надпревара? 
Том ІХ не иска да бъде „голям разказ” – означава ли това, 
че той не иска да бъде „главен разказ”? 

В светлината на този въпрос веднага ще стане ясно, 
че посветен на годините 1918-1944 том с формат четвър-
тина в 900 луксозни и богато илюстрирани страници 
трудно ще остане необезпокояван. Дори да иска да бъде 
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максимално безобиден, той ще трябва да отстоява пози-
ция. Не е достатъчно да има и академичен прочит – ще 
трябва да се знае и кое е неговото място в класацията. 
Защото става дума не просто и не само за зрелище, а за 
базисна потребност на човешката природа – ненапразно 
този месец, например, всяка вечер висим пред телевизо-
рите в очакване на еврошампиона по футбол. Не мога да 
кажа дали том ІХ ще бъде шампион. Искам обаче да се 
надявам, че с него ще започне нов шампионат, който да 
покаже кой кой е сред бродещите из останките от българс-
кото минало. 

Прочее, може би предстои нов дебат за историята. И 
един от участниците в него най-вероятно ще се наложи да 
бъде многотомността с нейната идея за цялостен колекти-
вен труд за българското минало, представлявана най-вече 
от ИнИстИ при БАН.  

Затова – на добър час, том ІХ! 

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
(ИнИстИ) Е В НЕРАВНОСТОЙНО ФИНАНСОВО ПОЛО-
ЖЕНИЕ.283 - Докато много от институтите в Академията 
могат да разчитат на чуждестранно финансиране, на при-
ходи от продажба на свои продукти на пазара и от коопе-
риране с производствени предприятия, на наеми и др., 
ИнИстИ, поради характера на своята дейност, е принуден 
да се осланя почти изцяло само на бюджетната субсидия.  

Поради неизбежните и в същото време твърде зна-
чителни идеологически импликации на историческите изс-
ледвания, ние не можем да очакваме чуждестранно фи-
нансиране, тъй като това би означавало подчиняване на 
чужди интереси – както това добре пролича от казуса „Ба-
так”. Нашата продукция, състояща се изключително от 
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текстове, не се продава кой знае колко добре на родния 
пазар. Всъщност, тъй като тя се родее с рекламата, от нея 
по-скоро се очаква да се разпространява безплатно.  

Ние настояваме да се държи сметка за възпитател-
ните възможности на историята, съответно - за възмож-
ността ИнИстИ да въздейства за усъвършенстване на чо-
вешкия капитал в България, така че да се повишава про-
изводителността на труда. Като цяло научната българска 
история би могла да издига морала, да повишава само-
чувствието, да създава чувство за сигурност, да влияе по-
зитивно върху демографските показатели. Историята мо-
же да се мисли като важен фактор за борба с хаоса, де-
морализацията, емиграцията, демотивацията. Тя би могла 
да създава по-добри българи – които да са по-добри граж-
дани и по-добри производители. Издигайки авторитета на 
ИнИстИ, модернизирайки го, изобщо повишавайки неговия 
капацитет – това са усилия, от които би следвало да се 
очаква и значим ефект върху българското производство.  

Макар обаче знанията за миналото да имат опреде-
лено въздействие върху човешкия капитал, производство-
то засега не отчита тази връзка и не проявява интерес към 
финансиране на историческата наука.  

Върху нас продължава да тежи една неблагоприятна 
– и в същото време съвършено несправедлива! – между-
народна оценка от 2009. Що се отнася до ИнИстИ, тази 
оценка изобщо не беше нито международна, нито компе-
тентна и добросъвестна. Тя беше плод на политически съ-
ображения и бе наложена от български think-tank-ове, кои-
то смятаха, че представляваните от тях интереси не се 
поддържат в достатъчна степен от ИнИстИ. По-конкретно, 
имаше се предвид позицията на тогавашния директор на 
ИнИстИ, акад. Георги Марков, в казуса „Батак”. Тези обс-
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тоятелствата бяха доведени до знанието на ръководство-
то на БАН още в 2009 – тогава ни бе казано, че междуна-
родната оценка е важна за оцеляването на БАН и че зато-
ва тя не бива да бъде отхвърляна, но че тя няма да се 
отрази върху финансирането на ИнИстИ. За съжаление, 
това не стана. 

От друга страна, при финансирането ни почти не се 
държи сметка, че: 

1. Знанието, което ИнИстИ създава, поддържа, раз-
пространява и защитава, е безусловно необходимо на 
България и то не може да се внесе отвън, а следва да се 
произвежда на място. 

2. ИнИстИ е най-доброто звено за историческа бъл-
гаристика в света. 

3. ИнИстИ неизменно отчита високи научни пости-
жения. 

Предвид на всичко това, следва да бъдем поставени 
на равна нога с останалите академични институти, като ни 
бъдат предоставени същите (не по характер, но по раз-
мер) финансови възможности. ИнИстИ заслужава да бъде 
нареден сред най-добрите звена на Академията - и поради 
първостепенната обществена полезност на своята дей-
ност да получава адекватно на своята значимост и резул-
тати финансиране. 

„НАЗАД КЪМ ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ!?”284 - В 
многовековната история на София датата 4 януари 1878 
заема много важно място. На този ден, след 496 години 
чуждо владичество, нашият древен град отново е в бъл-
гарски ръце. София не само заживява свободно, година 
по-късно тя става и столица – и така се сбъдва мечтата на 
Константин Велики! 
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Нашият град, който заради средищното си положе-
ние получава българското име „Средец”, винаги е бил го-
лям стратегически и транспортен пункт. Във връзка с 
войната срещу Сърбия през 1876 тук османлиите струпват 
войски, амуниции и продоволствие, с които през есента на 
следващата година започват да снабдяват обсадения в 
Плевен Осман паша. Така „пътят към София” придобива 
особено значение и за него руското командване създава 
специална войскова група. Това е т.н. „Западен отряд”, 
командван от ген. Гурко, който през отминалото лято пра-
ви смел набег през Балкана, но не успява да задържи из-
воюваното и е принуден да отстъпи. Подкрепян всячески 
от българското население, през декември 1877 прославе-
ният генерал повтаря подвига си при много по-тежки усло-
вия, в дълбок сняг и виелици, при температури от минус 
15-20 градуса. Ускореното зимно преминаване на Балкана 
е голямата руска победа след превземането на Плевен и 
тъкмо тя решава изхода на войната.  

Бойците на Гурко разбиват турците в поредица от 
битки и на 4 януари първите руски части влизат в София. 
Градът пада без бой, турците са разчитали, че зимата и 
добре укрепените старопланински проходи ще задържат 
руската армия. Надеждите им се оказват напразни. Затова 
в последния момент главнокомандващият Сюлейман па-
ша, който няколко месеца по-рано изколва и изгаря Стара 
Загора, издава същата заповед и за София. Така бяха 
постъпили турците и през есента на далечната 1443, след 
като освободилите София кръстоносци на Владислав Вар-
ненчик са принудени да се оттеглят. В 1878 обаче вандал-
ската стратегия на турците пропада. София е спасена от 
българите с помощта на европейските консули. Турските 
войски побягват заедно с повечето цивилно мюсюлманско 
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население, което е гузно заради 2-годишните брутални 
репресии над българите. Както из цялата страна, така и 
тук грабежите и насилията са били ежедневие. Екзекуции 
и заточения турците правят и по най-незначителни поводи 
– като отказ да се носи фес. Например, малко преди осво-
бождението, Карл Закс, австрийски вицеконсул, съобщава 
на външния си министър граф Андраши: „В София са на-
казани със смърт четирима българи, у които са били на-
мерени национални костюми.” 

В София Гурко е посрещнат от Илия Цанов, адвокат 
на пленените Ботеви четници в Русе през 1876 и външен 
министър на България по време на Сръбско-българската 
война. „Ние тук претърпяхме големи страхове, пише той 
малко по-късно на брат си, защото турското правител-
ство искаше да ни кара да се преселваме и беше решило 
да изгори София и да я обърне в прах и пепел ... Руско-
императорските войски с бързата си стъпка спомогна-
ха за избавлението ни от смърт и така на 23 декември 
[стар стил, т.е. 4 януари н.ст.] хванахме свободно да ди-
шаме.” 

Мисля, че тези няколко думи предават много добре 
онова, което софиянци са изпитали на днешния точно пре-
ди 136 години: започнали са да дишат свободно. 

Днес си припомняме подвизите на руската армия и 
постиженията и страданията на българските възрожденци 
не само заради дължимата почит към героите и жертвите. 
Човекът е историческо животно – той е в състояние както 
да се учи, така и да се мотивира от опита (реален или въ-
ображем) на отдавна изчезнали същества. Паметта за ми-
налото притежава уникална власт върху хората – и затова 
тя е обект на всевъзможни домогвания и фалшификации. 
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Обективната наука отдавна е установила, че Осман-
ската империя е била агресивно антиевропейска, деспо-
тична, изостанала и неподатлива на истински напредък, че 
в нея християните, включително българите, са били под-
ложени на систематична дискриминация, че поривите за 
свобода са били дивашки удавяни в кръв. През последни-
те години обаче все по-натрапчиво сме подложени на не-
османистична пропаганда, която настоява, че царството 
на султаните е било велико и славно, развито и проспери-
ращо, толерантно и прогресивно. Българските национални 
революционери били терористи, Българското възраждане 
– шовинистично-комунистическа митологема. Освободи-
телната война била завоевателна. Всестранният прогрес 
на Третата българска държава е обявен за измислица – 
под Турско, видите ли, сме щели да бъдем много по-
добре. Сега, когато най-сетне сме членове на ЕС, когато 
можем да градим взаимноизгодни отношения както със 
Запада, така и с Изтока, с Русия и с останалото славянст-
во, ние все по често чуваме абсурдния лозунг „Назад към 
Османската империя!” 

Каква е била тази империя? На такъв въпрос можем 
да намерим верен отговор - и чрез него правилно да се 
ориентираме в днешния информационно-пропаганден ха-
ос - само ако професионално изучаваме миналото, само 
ако коректно се припомняме дати като 4 януари 1878 и 
събития като Освободителната война. И истината е, че 
тогава заслужено тежък удар получи една държавно-поли-
тическа формация, която не просто е антинаучно да смя-
таме достойна за възхвала и възкресение, а за която 
трябва да съжаляваме, че изобщо е съществувала. 

Да ни е честит Денят на освобождение на София от 
турско робство! 
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ИСТОРИКЪТ НЕ БИВА ДА БЪДЕ РОБ НА ИНТЕЛИ-
ГЕНТСКА СУЕТА.285 - Уважаеми Дами и Господа! Особено 
ми е приятно да ви приветствам по случай участието ви в 
настоящия полско-български форум. Това е втора конфе-
ренция в рамките на по-малко от половин година – и този 
отраден факт добре изразява споделената воля за възс-
тановяване на интензивното двустранно сътрудничество в 
областта на историческата наука. Искам най-напред още 
веднъж да изкажа специални благодарности към Н. Пр. г-н 
Лешек Хенсел, който се нагърби с първоначалните стъпки 
в това направление. Така той се представя като достоен 
продължител на делото на такива свои предшественици 
като Тадеуш Грабовски и Тадеуш Вашилевски – полски 
посланици в България в годините съответно след Първата 
световна война и след Студената война. 

С много специални благодарности искам да изтъкна 
и участието в нашия форум на председателите на Полска-
та и на Българската академии на науките – акад. Михал 
Клайбер и акад. Стефан Воденичаров. Тяхното внимание 
е важно свидетелство както за значимостта на историчес-
ката наука сама по себе си, така и за нуждата от широко 
българо-полско сътрудничество в изучаването на минало-
то. Надявам се, че проведените разговори в този смисъл 
ще допринесат категорично за подновяване на близките 
връзки и сътрудничество по ЕБР между полския Институт 
за история и българския Институт за исторически изс-
ледвания и за възстановяване на Полско-българската ко-
мисия на историците. 

С днешната конференция ние заявяваме своята ка-
тегорична воля да не се подчиняваме на табута, да не ос-
тавяме бели полета в нашето познание, да не робуваме 
на митове, а да търсим истината за миналото с вяра, че тя 
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е значим фактор в градежа на по-добро настояще и бъде-
ще. Особено важна роля научно-историческото сътрудни-
чество може да играе в урегулирането на непрекъснато 
възникващите след края на Студената война противоре-
чия и конфликти. Очакванията за край на историята – и ка-
то реален процес, и като познание за него – се оказаха 
небезкористно фалшиво пророчество. Пътят на човечест-
вото напред остава все така трънлив, съществуват взаим-
ноизключващи се интереси, между хората не секва борба-
та, включая кръвопролитията, за надмощие и оцеляване. 
Расте ролята на знанието за миналото като извор на поуки 
– но и като възможност за направляване на обществените 
енергии. Изминалите 25 години след края на Студената 
война убедително доказват, че човекът е историческо жи-
вотно, че той не може да не мисли за миналото и да не се 
учи от него.  

Както екстрасенсите не успяха да унищожат научна-
та медицина, така и нароилите се и все повече компроме-
тиращи се параисторици търпят фиаско в опитите си да 
ликвидират авторитета на добитото по професионален на-
чин знание за онова, което вече не е. Историята все пове-
че се осъзнава като част от обществената сигурност. За 
добро или за зло, тя е много повече от наука и изкуство – 
тя, независимо дали го иска или не, често изпълнява и не-
отнимаеми и императивни идеологически функции. Затова 
историкът трябва ясно да съзнава своята голяма отговор-
ност пред държавата и обществото, той не бива да бъде 
роб на интелигентска суета, той трябва да помни, че има и 
raison d'État!  

Чрез сътрудничеството с полската историческа коле-
гия ние, българските историци, се надяваме да се впишем 
по-пълноценно в европейското научно-изследователско 
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пространство. Известно е, че Западът почти не признава 
академичната българска историография. Много повече се 
вярва на лекомислени дилетанти, които охотно и на ниска 
цена повтарят западни митологеми от времето на Студе-
ната война. Крайно време е и в България, и в ЕС, и в це-
лия свят българската история да се мисли не чрез комп-
радорските рефлекси на think-tank-овете, а в съгласие с 
направеното от добросъвестните професионалисти. 

Най-сетне, надявам се българо-полското сътрудни-
чество в изследването на миналото да затвърждава меди-
аторската роля на България между Изтока и Запада, меж-
ду православието и католицизма, между християнството и 
исляма. 

В ТЪРСЕНЕ НА БЪЛГАРСКИ СВЕЩЕН ГРААЛ.286 - 
Аз не съм медиевист и би ми било трудно да говоря в по-
конкретен порядък за книгата на Ганчо Ценов. Затова ще 
се опитам да направя характеристика на направлението, 
към което тя би следвало да се причисли. 

Днешната българска историография би могла да се 
разглежда като съставена от три основни потока. Безспор-
но, най-важната й част следва да се нарече позитивистка, 
тя се прави в традиционните изследователски институции 
– това са главно БАН, СУ, ВТУ. Позитивизмът би могъл да 
се определи и като национал-реалистичната визия за бъл-
гарското минало; както подобава на академична дисципли-
на, той е безстрастен и самокритичен, дори самоироничен 
- макар неговите противници много често да го смятат за 
казионен, старомоден и скучен. 

След 1989 скорост взе да набира историческа про-
дукция, която неутрално погледнато се държи, ако използ-
вам един термин от края на 19 век, хиперкритично. Тя пре-
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тендира за постмодерност и си поставя ултраглобалистки 
цели, разглеждайки главно периода 1944-89, Третото бъл-
гарско царство и Националното възраждане. Характерни 
за нея са национал-нихилизмът и присъствието на много 
неисторици по професия. 

Много любители има и в третото направление, което 
вероятно е най-правилно да се нарече национал-роман-
тично. Тъкмо Ганчо Ценов, който впрочем, е с отлична 
професионална подготовка, може да се смята за най-ви-
ден негов представител. Някои говорят дори за Ганчоце-
новизъм, макар основоположник на това направление да е 
всъщност великият възрожденец Раковски. Най-предста-
вително съчинение тук се смята именно книгата „Произход 
на българите и начало на българската държава и на 
българска църква”, на чието трето издание, дело на изда-
телство „Хелиопол”, днес е премиерата. Ако позитивисти-
те се прекланят пред документите, към които постмодер-
нистите се отнасят избирателно и неуважително, нацио-
нал-романтиците насочват своето внимание предимно към 
времена, в които историческите извори са крайно оскъдни. 
Това е най-вече миналото на прабългарите. Къде е праро-
дината, на коя племенна общност принадлежат, какви са 
миграциите и какви са делата на прабългарите – ето кои 
са главните въпроси, които си поставят последователите 
на историка Раковски. Тук се подхожда мащабно, очаква-
нията като правило са големи, не по-малки са и афишира-
ните резултати, много от които е трудно да бъдат подло-
жени на истинска верификация поради крайния недостиг 
на надеждни исторически свидетелства. Силни емоции, 
резултати като че ли на световно ниво и малко сигурни 
документи - така вероятно най-кратко може да се опреде-
ли историческият национал-романтизъм.  
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Впрочем, редно е да се споменат и други названия 
за направлението на Ганчо Ценов – като например пара-
история, т.е. съвременно митотворчество, както се изра-
зяват някои неблагосклонни наблюдатели, смятащи себе 
си за митоборци. Други негови противници са още по-не-
любезни – те направо говорят за „phantasy-history” или до-
ри за „чалга-history”. Според мен, по редица белези, като 
упоритост и очаквания например, издирвачите на прабъл-
гарско величие могат да бъдат сравнени с търсачите на 
свещения Граал. И в двата случая целта е нещо, което е 
извънредно трудно за намиране, и в двата случая от това 
нещо се очакват големи чудодейни въздействия. За мно-
зина, разбира се, търсенето на Граал си е чисто гонене на 
Михал. Но, освен ветрогонство, там има и рицарство, на 
което обикновено българинът, зает изключително с физи-
ческо оцеляване, не се смята особено способен. Не е ясно 
дали ще бъде открит прабългарският Граал – но стреме-
жът към него заслужава повече от насмешка и пренебре-
жение. Той може да обогати нашата представа за родното 
минало – а и да облагороди националния ни манталитет. 

ЕДНО НАУЧНО РАЗСЛЕДВАНЕ287. - Настоящата 
книга е от рядко срещан вид – труден, неблагодарен, но в 
същото време нужен и важен. Става дума за научно-ис-
торическа критика във възможно най-скрупульозната й 
форма. Взема се едно съчинение на историческа тема и 
се преценява неговата достоверност – или най-малко не-
говата правомерност, т.е. дали то е направено в съответс-
твие с меродавните правила. Влага се необходимото вре-
ме и експертиза – сиреч привличат се компетентни и доб-
росъвестни специалисти, които, без да се притискат със 
срокове, да проучат въпроса във всичките му детайли и 
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аспекти и да изкажат своите мнения. Накрая резултатите 
плюс цялата свързана с критичната процедура информа-
ция се изнасят пред публиката – в писмен или/и устен вид, 
т.е. като печатни текстове и/или конференции. Свикнали 
сме с израза „журналистическо разследване” – тук по ана-
логия може би следва говорим за „научно разследване”. 

Образно казано, на публиката се сервира не само го-
тово и апетитно изглеждащо ястие – на нея се показва 
още цялата производствена верига: кухнята и мазето, дос-
тавчиците и производителите на продукти, техниките и 
технологиите на производство, съхранение и транспорти-
ране и пр. Заинтересованите могат да се задоволят само с 
консумация на крайния продукт. По-мнителните, тъй като 
сега е твърде модно да не се вярва на историците, могат 
да опитат и сами да се справят с натрупания суров мате-
риал – т.е. да се превърнат в изследователи на миналото 
и верификатори на битуващите представи за него. 

Естествен е въпросът – необходима ли е цялата тази 
дълга, тромава и отегчителна процедура; струва ли си, в 
конкретния случай, да се употребят толкова време и уси-
лия за да се докаже, че 10-ина реда от една книга са фал-
шификация? Дори само ако ценим истината, отговорът ще 
бъде безусловно „да!” – особено щом сме избрали да жи-
веем в общество, основано на знанието. Тук обаче става 
дума и за това, че въпросните 10-ина реда са само върхът 
на айсберга, тъй като в последните години се натрупаха 
буквално планини от, меко казано, (преднамерено и мани-
пулативно) неверни твърдения на историческа тема. При 
това, често пъти неистините са твърде софистицирани - 
изглеждат незначителни, случайни, безобидни. Лесно е да 
ги усетиш, но е трудно да ги разобличиш – трябва да 
хвърлиш много усилия и в най-добрия случай ще изглеж-
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даш дребнав, заядлив, неубедителен, досаден. Много от 
тях носят целенасочено антибългарски характер и се пре-
върнаха като че ли в един вид моден аксесоар – и това 
прави описваното явление масово, а критическата задача 
- необикновено трудна, защото, както е забелязал още 
Волтер, да си в крак с модата може и да е лудост, но да 
изоставаш от нея е смешно. 

За широко разпространения антибългаризъм в исто-
рическата тема има още една твърде съществена причи-
на. Историята, както е известно, не е само наука и изкуст-
во, тя, независимо от волята на онези, които са я писали, 
като правило играе и много важни идеологически роли. 
Научна идеология, макар този израз да бе силно компро-
метиран през тоталитаризма, според мен може и трябва 
да съществува. Но не са малко онези, които смятат, че 
първото условие за научност е изповядване на напълно 
антагонистични към официалната идеология възгледи, ко-
ито обаче по ирония много често всъщност са част от иде-
ологията на една или друга (обикновено съседна) страна. 
Така толкова характерното за нас априорно недоверие 
към собствените ценности нерядко прави от историка (во-
лен или неволен) агент (в свободен смисъл на думата) на 
чужди интереси. 

Прочее, задачата на историка е не само да създава 
нови знания за миналото. Той трябва да полага и непре-
къснати грижи за опазване, в това число верификация, и 
разпространение на съществуващите знания. И в трите 
тези дейности той е длъжен непрекъснато да отвява пля-
вата от зърното – т.е. да влага максимална доза здрав 
критицизъм. Много често рандеманът от тази операция е 
обезсърчаващо нисък, но, както се вижда от настоящата 
книга, в мрежата невинаги попада само цаца – и затова си 
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заслужава да се рискува с щателни проверки на автори-
тетни и привидно безупречно обосновани мнения. 

„Пътят на труповете” е както case study на окура-
жаващ успех за научно-критическата непримиримост, така 
и своеобразен методологически урок; той напомня дълга 
на историка изобщо – и конкретно днешните задачи на 
българския историк. Разбира се, не става дума за всички, 
които се опитват да минават за историци. Живеем в усло-
вия на пълна свобода на словото (което е прекрасно!) и 
всеки мераклия може на воля да се пробва с коя да е ис-
торическа тема. Когато говоря за дълг, имам предвид про-
фесионалистите, онези, които притежават съответните об-
разование, титли, звания, отговорности – а и признати по-
стижения. Те са най-вече в БАН, чийто устав ги задължава 
да търсят и бранят истината в името на общественото 
благо. 

Тук в никакъв случай няма упрек към академичната 
колегия историци, а само констатация на обстоятелства. 
Пред школуваната историческа българистика се възправят 
авгиеви обори – и ако се очаква тя да ги изчисти, би тряб-
вало да й се предостави, продължавайки метафората, 
херкулесовска сила и мотивация. Но необходимото е да-
леч от действителното – и БАН от дълго време (дано то да 
е свършило!) бива маргинализирана, и българистиката в 
БАН не е в особена добра позиция (дано това да се про-
мени!). 

Затова трябва да поздравим фондация „Тангра” за 
полезната и интересна инициатива. Докато чакаме митич-
ния герой (дали, впрочем, в днешно време той вече не е 
мутирал в Годо?), тя подобно малкия Давид се опитва да 
се пребори с гиганта Голиат. Дано успее! 



ЧОВЕКЪТ Е ИСТОРИЧЕСКО ЖИВОТНО 278 

КОГА ДА ОТБЕЛЯЗВАМЕ РОЖДЕНИЯ ДЕН НА 
БАН? – Смята се, че БАН (като БКД) е основана на 30 сеп-
тември 1869. Това обаче е по Юлианския календар, който 
вече не е в сила. На кой ден от годината днес, в 21 век (ко-
гато се водим по Григорианския календар), да празнуваме 
началото на най-авторитетната ни изследователска орга-
низация? 

Този въпрос има принципно значение, той засяга 
всички дати от миналото, които честваме през настояще-
то. Само по себе си не е толкова важно кога си напомняме 
за нещо значимо от историята; много по-важно е как и за-
що го правим – а и че изобщо го правим. Уточнението има 
смисъл най-вече заради възстановяване доверието към 
историците, които в последните 25 години твърде често, 
кога основателно, кога не, са обект на критики и скептици-
зъм от страна на публиката. Ако историческата наука, коя-
то при това по принцип е била обвинявана във всевъз-
можни неточности, не може да постигне яснота и съгласие 
по един елементарен и достъпен за всякакви лаици арит-
метичен въпрос, какъвто е преобразуването на дати от 
единия в другия календар, как тя ще претендира за авто-
ритет в обществото – особено през хаотични и несигурни 
времена като днешното? 

При решаването на въпроса е най-добре да започ-
нем от началото – т.е. от смяната на Юлианския календар 
с Григорианския. Според чл. 2 на закона за въвеждане 
Григорианския календар в България (ДВ, бр. 65 от 21 Март 
1916), преизчисляването в григориански дати става с при-
бавяне на 13 дни, като са приведени обаче примери само 
от 20 век. Що се отнася до празнуването на събития, ста-
нали през 19 век, приведените в закона примери дават 
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основание да се мисли друго. Прочее, неговият чл. 5 пос-
тановява следното: 

„Държавните и народните празници, както и ония 
на Царския Дом се празнуват както следва: 

а) Рожденият ден на Негово Царско Височество 
Престолонаследника - на 30 януари, 

б) Тезоименният ден на Нейно Величество Цари-
цата - на 21 февруари, 

в) Рожденият ден на Негово Величество Царя - на 
27 февруари, 

г) Възшествието на Негово Величество Царя - на 
14 август, и 

д) Ден на победите - на 27 ноември” 
Престолонаследникът, княз Борис, е роден на 

18.І.1894 (ст.ст.) – т.е. преизчислението в григорианска 
дата е станало като към юлианската са добавени 12 дни. 
Същото е и с възшествието на цар Фердинанд – той е ко-
ронясан на 2.VІІІ.1887. Датата 27 ноември е оставена по 
стар стил – това е денят, в който през 1885 е сключено 
примирието след победоносната война със Сърбия. Имен-
ният ден на царицата (Елеонора) е по Григорианския ка-
лендар. Загадка е откъде идва датата 27 февруари, след 
като цар Фердинанд е роден на 26.ІІ.1861 по Григорианс-
кия календар. Изкушавам се да мисля, че първо рождени-
ят му ден е бил преизчислен в юлианска дата (= 
14.ІІ.1861), към която после са добавени 13 дни, съгласно 
логиката на чл. 2. 

Когато днес отбелязваме дати от 19 век и имаме ко-
лебания, най-добре е да се водим от примера на Сансте-
фанския мир, който е най-важното събитие от новата ис-
тория на България. Той е сключен от две държави, които 
не използват Григорианския календар, но на френски, кой-
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то и двете признават за език на дипломацията и затова в 
него датата е дадена по двата календара (19 февр./3 март 
1878 – т.е. с разлика от конвенционалните 12 дни), праз-
нуваме го на 3 март. Когато има спорове по важни дати 
(като например датата на гибелта на Левски – 6/18 февру-
ари 1873; по традиция, най-вероятно създадена под влия-
ние на чл. 2 от календарния закон 1916, обаче поклонени-
ето е на 19 февруари и евентуалното преместване на 18 
би създало объркване), може би би следвало да се запази 
традицията, като се обясни, че разминаването е възникна-
ло от непоследователността и неяснотите във формули-
ровката на закона от 1916.  

Следователно, би трябвало да отбелязваме рожде-
ния ден на БАН на 12 октомври – първо, защото това е 
точната дата по днес използвания от нас Григориански 
календар, и второ – защото такава е вече създадената 
традиция. 

ЦАР САМУИЛ: ГЕРОЙСТВО И ТРАГИЗЪМ В ИМЕ-
ТО НА БЪЛГАРИЯ.288 - Трудно в българската история ще 
намерим владетел с по-трагична съдба от тази на Самуил 
(997-1014). И в същото време той навярно следва да бъде 
признат като наш еталон за непреклонна борбеност. Го-
лямата част от живота му преминава в борба с исконния 
враг на България – Византия. Борба дълголетна и кръвоп-
ролитна, често пъти без надежда за победа. Защото в 
края на 10 и началото на 11 век Източната римска импе-
рия е в зенита на своята слава и могъщество. Начело й 
стои силен и жесток василевс – Василий ІІ, който остава в 
историята със зловещото прозвище „Българоубиец”. Той 
ще върне с четири века назад колелото на историята и 
неговата империя отново ще излезе на границите си отп-
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реди заселването на славяни и прабългари на Балканския 
полуостров. Самуил ще загуби двамата си братя, а третия 
ще бъде принуден сам да убие заради капитулантски кон-
такти с врага. 

В „Българската епопея”, както ще бъде наречена та-
зи борба, има и значително българско териториално раз-
ширяване, и тежки поражения за Византия. През 997 Са-
муил взема титлата „цар”, статус, който той фактически 
има още след като в 971 пада Плиска, а наследниците на 
българския трон са принудени да абдикират и са отведени 
като пленници в Константинопол. Българският владетел 
избира за своя столица Преспа, а под властта му е не са-
мо цяла западна България, но и северна Гърция, както и 
днешните сръбски и черногорски земи. Най-славната си 
победа над Василий ІІ той постига през 986. Тогава, след 
безуспешна обсада на Средец, императорът започва да се 
изтегля на изток, но при прохода Траянови врата е разбит 
и избягва като по чудо съдбата на свой предшественик 
(пленения от хан Крум в 811 г. Никифор І Геник), а в бъл-
гарски ръце падат ценни трофеи. 

Финалът на „Българската епопея” настъпва точно 
преди 1000 години. Самуил губи важна битка при Беласи-
ца и този път той е, който се спасява с бягство от бойното 
поле. 15 х. български войници са пленени – и после вър-
нати ослепени на техния цар, който няма сили да понесе 
такава жестокост и скоро умира след сърдечен удар. Ли-
шил българите от способен водач и от значителна жива 
сила, на Василий ІІ ще бъдат необходими само още 4 го-
дини за да се пребори окончателно с тях. Българската 
държава изчезва от картата на света за почти век и поло-
вина. 
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Трагизъм има и в паметта на Самуил. Българин ро-
дом (както върху камък написва неговият племенник Иван 
Владислав, последен господар на Първото българско цар-
ство), живял за България и загинал за нея победен от им-
ператор, който тъкмо заради тази си победа е наречен 
„Българоубиец”, днес в югозападните български земи Са-
муил е подложен на кощунствена денационализация и е 
обявен за „цар македонски”! 

Защо, Господи, злата съдба и в гроба не дава покой 
на този велик български герой! 

УВОДНИ ДУМИ КЪМ СБИРКА289 НА ОБЩОИНСТИ-
ТУТСКИЯ СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ИСТО-
РИЯТА И ИСТОРИОГРАФИЯТА”. - Настоящата среща се 
провежда в рамките на дискусионния семинар на Институ-
та за исторически изследвания при БАН „Актуални проб-
леми на историята и историографията”. По този начин 
на ежемесечни публични сбирки ние обсъждаме свързани 
с миналото важни и актуални въпроси, обичайно е и ре-
довното участие на чужди учени. 

Днешното събитие се осъществява съвместно с Ун-
гарския културен институт и Българо-унгарската комисия 
на историците. Особено ми е приятно да изтъкна, че нес-
лучайно сме на територията на Унгарския културен инсти-
тут. Тук ние имаме възможността да демонстрираме ре-
довните връзки с нашите унгарски колеги, наслаждавайки 
се на гостоприемството на г-н Тошо Дончев, за което сега 
му изказвам моята най-сърдечна благодарност. Убеден 
съм, че нашето плодотворно сътрудничество ще продъл-
жи и занапред. 

Темата ни днес е „Актуални постижения на унгарс-
ката османистика и българистика”. Централната роля 
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принадлежи на проф. Пал Фодор. Той ще изнесе лекция 
на тема “За хазната неверникът е най-полезен. Османс-
ката религиозна политика в Унгария”. Ще бъде предста-
вена и последната му книга „От султан Сюлейман до Мор 
Йокаи. Студии за структурата на османо-турската 
власт и унгарско-турските взаимоотношения”, издаде-
на в Будапеща през настоящата година. 

Проф. Фодор е един от най-изтъкнатите унгарски ос-
манисти. Той е роден през 1955. Завършва история и тур-
кология в престижния Будапещенски университет „Лоранд 
Йотвьош”. Професионалната си кариера на учен-ос-
манист той гради в Института по история при УАН, на кой-
то от 2012 е директор. Изследователските му интереси са 
в областта на историята на Османската империя и на ос-
манското владичество в Унгария. Автор е на няколко книги 
по тази тематика, както и на над 200 статии и студии; със-
тавител е и на редица важни документални издания. Него-
вите научни постижения намират широко признание както 
в родината му, така и в чужбина. Проф. Пал Фодор е сек-
ретар на Унгарско-турската историческа комисия при УАН 
и е член на Турското историческо дружество. Той е носи-
тел на Наградата на Президиума на УАН (2004) и на Офи-
церския кръст на Ордена за заслуги на Република Унгария 
(2011). 

Както е известно, османистиката стана особено по-
пулярна след края на Студената война и в последвалия – 
и продължаващ! - процес на икономическо, културно-идео-
логическо и икономическо преструктуриране на световните 
властови центрове. Много активна през изминалия чет-
върт век беше и българска османистика, българското об-
щество на няколко пъти стана свидетел на ожесточени 
медийни войни по османистични проблеми. От академич-
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ната общност се очакват авторитетни експертни станови-
ща предвид перспективите за европейско членство на Ре-
публика Турция, от една страна, и неоосманистичната док-
трина, която се превръща в държавна идеология на тази 
изживяваща демографски и икономически разцвет страна.  

„Какво е било Османското царство?” - това не е 
чисто академичен въпрос. Той има важно практическо 
значение както за регионалната, така и за глобалната по-
литика. Дали това е било „Империя на злото”, както се 
изразяват например някои френски историци от края на 19 
и началото на 20 век? Или пък става дума за неспра-
ведливо оклеветена и брутално унищожена нормална дър-
жава, която трябва не само да бъде реабилитирана в съз-
нанието на хората, но и възстановена в обективната дейс-
твителност? 

Аз не очаквам днес ние тук да намерим окончателен 
отговор на този комплексен и така важен въпрос. Но съм 
сигурен, че ще се доближим до неговото по-правилно раз-
биране. За това ще допринесат и другите два елемента от 
днешното ни събитие – презентациите на книгите на Габор 
Деметер и на Балаж Шудар. 

Благодаря за вашето присъствие и ви пожелавам 
приятно и полезно прекарване! 

ЛЕВСКИ – КРАДЕЦ, ДЕТЕУБИЕЦ, ПРОТИВНИК НА 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО?290 - Подходът ни към Левски не е 
адекватен. Надпреварваме се в дитирамбизъм, но търпим 
логични въпроси да имат само наплевателски отговори, 
които като че ли много допадат на еретичните ни заложби. 
Например, как да се тълкува убийството (авг. 1872) на чи-
рака на ловешкия търговец Денчо Халача? Това беше по-
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вод в нарочна книга Левски да бъде наречен „крадец” и 
„детеубиец”.  

Обективната и компетентна интерпретация на този 
факт обаче би звучала така: българската държавност за-
почва да се възстановява още преди 3 март 1878 в лега-
лен (Екзархията, 1870) и нелегален (Вътрешната револю-
ционна организация /ВРО/, 1869-72) вариант. В качеството 
си на държава и двете институции започват да събират 
данъци. Денчо Халача е един от онези, които не искат да 
плащат – и затова ВРО взема решение да прибегне към 
принуда, като с нея се нагърбва лично Левски. Това краж-
ба ли е? Или доказателство, че Левски заради свободата 
на България е готов да изпълнява и неприятната – но кол-
кото законна, толкова и важна! – бирническа роля?  

Смъртта на чирака (нещастен случай, за който Левс-
ки горчиво се разкайва и при който той е в ролята на нещо 
като днешен пилот, който трябва да избира къде да блъс-
не повредения си самолет - в ядрен реактор или в детска 
количка) трябва да се интерпретира във връзка с пробле-
ма за отговорността на бореца, който знае, че и при най-
справедливата борба има страдания на невинни; че или 
трябва да се примири със злото, или да се бори с него с 
риск сам да извърши злини. Левски решава този проблем 
в съгласие с Ботев291, който смята, че бунтарят е длъжен 
не само да победи, но и да изкупи пролятата чужда кръв 
със собствената си смърт. И затова (в „На прощаване”, 
което Левски специално записва в тефтерчето си292) Ботев 
издига не познатия ни, формулиран от Патрик Хенри през 
1775, утилитарно-революционен лозунг “Свобода или 
смърт!”, а свой нравствено-изкупителен императив “Сво-
бода и смърт юнашка!”293. В такъв контекст злощастният 
ловешки инцидент е най-вече свидетелство за трагизъм и 
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величие, показвайки ни какво морално бреме е бил готов 
Левски да понесе – и изкупи! - в името на свободата. 

Правят се и опити за фабрикуване на документи от 
Левски. Например, от 7-8 години из Интернет циркулира 
едно уж негово „предсмъртно писмо”. Съвсем уместно се 
преценява, че то е мистификация, неговият оригинал не е 
открит - съчинено е вероятно през 2008 г. с използване 
цитати от автентични писма на Апостола, преплетени с 
внушения, актуални за нашия съвременен политически 
живот. 294  

Тук искам да се спра специално на следния пасаж, 
който много нашумя тази година във връзка с 3 март, а и 
по билбордове със същите ефектни думи на фона на об-
раз на Апостола се рекламира новият филм „Дякон Левс-
кий”. Иде реч за следните думи: “Тоз който ни освободи, 
той ще да ни и пороби“. Внушението очевидно е: 3-и март 
не е ден на освобождение, а на поробване, Русия не е ос-
вободителка, а поробителка.  

На Левски ли принадлежат тези думи? Със сигурност 
не. Те най-вероятно са перифраза на писано от Захари 
Стоянов в неговото „Предисловие” към преиздадена от 
него в началото на 1886 брошура на Раковски. Ето, впро-
чем, какво казва там295 З. Стоянов: „Но ще кажат мнозина: 
„Русия беше, която ни освободи”. Да, това е вярно, това 
е велико събитие, ние сме благодарни на покойний Алек-
сандра ІІ, името му ще бъде у нас священно до века, бла-
годарни и признателни сме на целий русски народ. Но 
трябва ли да бъдем благодарни и за това, че Руссия ни 
освободи за да ни зароби изново – нещо, което тя доказа 
вече от 6-й Септемврий [1885] насам? Ние сме благо-
дарни на русский народ, който никога не ни желае злото, 
защото е удушен повече от нас, и на покойний импера-
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тор, но не и на днешното русско правителство, състо-
яше от 5-6 души узурпатори. Това правителство иска 
да ни глътне.”  

Освен че са приписани на Левски, тези думи са изва-
дени от контекста за да се изопачи техния смисъл. Както 
се вижда, З. Стоянов не поставя под съмнение автентич-
ността на Освобождението, той се страхува, че тази сво-
бода може да бъде отнета след Съединението. 
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надхитрят балканските ни съседи – цит. по Даскалов, Р. От Стамболов 
до Живков, с. 72, 92. 

116 Този (сполучлив, макар и силно критикуван) термин, използ-
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световна война (1914-18), прелюдия към която са Балканските войни 
(1912-13), Гражданската война в Русия (1917-23), Революцията и граж-
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руемо историческо познание типологизации – като, например, дали 
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ков, един от най-горещите поклонници на Стамболовата политика, 



Бележки 299

а особено на неговия туркофилски план, в който той намираше спа-
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